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Inleiding 

De afstudeeropdracht luidde als volgt: 

I. De bestaande mengkoeler, die nog niet goed werkte, verder te ont

wikkelen. 

2. Een aantal komponenten nader te beschouwen en zonodig door betere te 

vervangen. 

3. Aandacht besteden aan de thermometrie, i.h.b. de CMN - thermometrie. 

4. De mengkoeler meer toegangelijk te maken voor verandering van de kom

ponenten. 

5. Een literaruurstudie te maken van bovenstaande deelopdrachten. 

Lijst van in de tekst niet verklaarde symbolen. 

* m 

k 

V(X) 

n 

An 

konstante van Planck gedeeld door 2n. 

gereduceerde massa van het He3-deeltje. 

Boltzmankonstante. 

gemiddelde volume van een He3-deeltje. 

soortelijke massa 
. H 4 entropie van e 

atoommassa van He4 

gyromagnetische verhouding 

aantal windingen 

effectieve doorsnede-oppervlak 

hfdst.I §2. 

hfdst.I §3. 

nfdst.IV §6. 

Bij het onderzoek is technische assistentie verleend door L.C.van Hout en 

L.H.M.Penders. 

Het typewerk is verzorgd door mevr.M.G.Schaafsma-van Noort en mej .E.S.W. 

Nagelkerke. 
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HOOFDSTUK I 

3 4 Enkele eigenschappen van He - He mengsels 

§I.De fasescheiding 

3 4 Een belangrijke eigenschap van een He - He rnengsel is, dat het beneden 

een temperatuur van 0,87 K niet meer willekeurig is samen te stellen. Be

neden deze temperatuur scheidt het mengsel zich spontaan in twee fasen: 

Een He3-rijke (geconcentreerde) fase ( X > 0.65) en een He~ anne (verdunde) 

fase (X < 0.65). 

In fig.I is de concentratie He 3 
(X) van het mengsel uitgezet als functie 

van de temperatuur T. 

2.0 

1.5 

o.s 

' 

3 4 He + normaal He 

He3 
+ 

superfluide 

I 

~fasescheidinf iy 
3 3 i'k He arrne en He r J e 

fase. I 
'0 ,___,__ _______ __,_ ___________ __ 

6.4 20 

fig. I 

40 60 
x (%) .. 

80 100 

Uit de figuur zien w:e, dat bij T = 0 K maximaal 6.4% He3 in He4 kan 

oplossen. Door de kleinere dichtheid va~ Re~ p= 82 kg/m3 )drijft dit 

bovenop de verdunde fase ( P 4= 145 kg/m1np deze scheiding van fasen 
He 

berust de koelmethode van de mengkoeler. In het algeme~n zal namelijk 
3 4 . 

verdunnen van zui'ver He met He afkoeling geven, zoals in de volgende 

paragraaf zal worden aangetoond. 
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§2. Thermodynamische grootheden 

A) De enthalpie H 

Voor He 3 in de verdunde fase (X < 10%) geldt de fermistatistiek, 

omdat He3 een kernspin (s = D bezit, De soortelijke warmte van 

een fermigas bij lage temperaturen wordt gegeven door: 

c = v 
71'

2 
RT 

2 Tf 

Hi.erin :i:.s R de gasconstante en Tf de fermitemperatuur gegeven door: 

h2 2 2/3 
T (X) = - ( ~) 

f 2 m*k VlX) 
(litt.l) 

Voor de soortelijke warmte van het geconcentreerde He3 geldt: 

c 3c = 3 RT (c = 'concentrate' ). ( litt.3) 

Hieruit volgt voor de entropie 53c : 
T 

= J .-3_R~T-' dT' = 
T' 

0 

3 RT ••••• , ••••• (I) 

en voor de enthalpie H3c: 

T 

H3c = J s3c dT' = tRT
2 + H

3
c(O) ............. (2) 

0 

Voor de verdunde fase vindt men: 

T 

J 
c3d 

s3d = -rr dT = 
0 

•••••••••••••••••••••••• ( 3) 

De waarde van de enthalpie H3d blijkt niet rechtstreeks uit de 

soortelijke warmte c3d te bepalen te zijn, daar <lit niet tot consisten

te resultaten leidt. Daarom wordt voor de berekening van H3d uitgegaan 

van de thermodynamische potentiaal µ, die gedefinieerd kan warden als: 

i geeft de verschillende fasen aan, 

n het aantal mol van de fase i, 

G de vrije enthalpie. 
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Bedenkend dat voor twee fasen m en n in evenwicht geldt µ = µ , m n 
dan YQ.lgt b..i:e;i;-u:f;t: 

Substitutie hierin van (1), (2) en (3) geeft: 

3 2 ir2 
H

3
d = z RT , ( 3f - 1) + H

3
c (O) , , , ... , •• , •• (4) 

f 

Resumerend: H
3

c = t RT
2 

+ H
3

c (0) en ••• , , , •••••••• , , .• , • (Sa) 

3 2 1T
2 

= z RT • ( 
3

T - 1) + H3c (O) ........... (Sb) 
f 

Hieruit zien we, zeals in §1 al aangeduid, dat bij de overgang van ge

concentreerde naar verdunde fase, de enthalpie met een bedrag 

&II = H3d - H3c toeneemt. 

Voor deze enthalpieverhoging is warmte nodig volgens: 

Q = n tiH ·( = mengwarmte ) 

waarin n het aantal mol i.s dat per seconde van geconcentreerde naar 
' 3 

verdunde fase gaat. Men zegt dat het He de' fasegrens oversteekt'. 

Voeren we bovenstaande overgang adiabatisch uit, dan onttrekt het He3 

de Benodigde warmte ~ aan het mengsel ; bij konstante T geeft Q 
de koudeproductie.. Bekijken we vgl, (5a,b) wat nader, dan zien we -

dat onder bepaalde omstandigheden ti.H < 0 kan warden. Dit geeft juist 

warmteontwi."kk.eling (zie grafiek 1). 

E B) De excesenthalpie H 

De mengwarmte ka.n ook beschreven warden door de excesenthalpie HE. 

Deze wordt gedefinieerd door: 

met: Hm de enthalpie van het mengsel. 

Ho H0 d ·•· d • en 3 en 4 e enthalpien van e zuivere komponenten voor het samen-

voegen. Deze excesenthalpie geeft de mengwarmte aan die ontstaat door 

samenvoegen van de zuivere komponenten, terwijl fiH de mengwarmte geeft 

bij verandering van de He3-concentratie in een mengsel door overgang 

van fase.Onder bepaalde omstandigheden wordt dus HE < o (zie fig.2) 
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0.6 

....... 0 .4 

]! -, 
r>:i~ 0.2 

0 

T=0.4K 

T=0.3K 

T=0.2 

Uit fig.2 zien we, dat als 

we twee komponenten met tem

peratuur T samenvoegen tot 

een mengsel dat in het ge

arceerde gebied terecht komt, 

de excesenthalpie HE < O 

is~ zodat 

H 
m 

0 0 
< X.H3 v (l - X).H4 . 

Bij het samenvoegen is dus 

warmte vrijgekomen. 

-2 ....... ~_;....__.;.~~~ ........... __.~~--L-~--'-~~~~~~~-' 
0 5 10 

X(%) 

fig.2 

§3.De bewegingsvergelijking van de superfluide komponent: 

Deze wordt gegeven door (met verwaarlozing van de zwaa~tekracht) 

1 
84 R 

- - grad p + ----M grad T + M grad (TX) •••••••.•..• (!) 
p 4 4 

(litt.l). 

Hierin geeft de eerste 
4 

de tweede term dat He 

term aan dat He4 zich beweegt naar lagere drukken, 

zich naar hogere temperaturen bewe.egt en de derde 
3 4 term dat He t.g.v. de osmotische druk van He naar hogere concentraties 

beweegt. 

Uit de bewegingsvergelijking volgt, dat bij lage temperaturen (T< O.SK) 
-+ 

en bij afwezigheid van andere drukken, in de stationaire toestand ( • 4=0) 

geldt: 

grad (TX) = 0 

en na integratie met 

V4 0 3 
~ ~ v

3
, 0 (volume per mol He ) volgt: 

RT RT . x !:::! 

v4,0 v3,0 P = Posm = 
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HOOFDSTUK II 

§1. Algemene beschrijving van de mengkoeler 

Zoals in hoofdstuk I al aangeduid werd, berust de werking van de mengkoeler 

op de fasescheiding van een mengsel vloeibaar He3- He4 in een geconcentreerde 

He3 fase en een verdunde He3/He4 - fase. 

Als stromingsschema beschouwen we het schema weergegeven in fig.3. We volgen 

de weg van een He3/He4 mengsel, beginnend bij kamertemperatuur. 

Dit mengsel wordt door een circulatiepomp door de heliumcryostaat (niet af

gebeeld in de figuur) geleid, waardoor het gas voorgekoeld wordt tot 4.2 K. 

Hierna komt het door het bad, gevuld met vloeibaar He4, dat door afpompen 

op l K wordt gehouden. Hierdoor zal het He4 in het circulerende mengsel 

incondenseren, terwijl het He3 gedeel~elijk gasvormig blijft. 

Om dtt He3 in te condenseren wordt het door een constrictie (capillair) 

geleid. De stromingsimpedantie hiervan is zo gekozen dat er een druk opge

bouwd wordt enkele malen groter dan de verzadigingsdampspanning van He3 bij 

een temperatuur van 0.7 K. De vloeistof stroomt nu door een warmtewisselaar 

in de verdamper, een continue- en een discrete warmtewisselaar naar de 

mengkamer. 

Aldus wordt net gehele startmengsel ingecondenseerd. 

Dit mengsel moet zo gekozen zijn, dat de fasegrens (later bij afpompen) in 

de mengkamer komt te liggen. Door nu aan het mengsel het Re3 te onttrekken, 

door de verdamper af te pompen, en weer terug te voeren volgens bovenstaande 

weg naar de mengkamer, zal zich een situatie ~ inst ell en zo, dat de teruggaan

de leiding een verdund mengsel bevat en de heengaande leiding zuiver He3 

bevat. Door nu dit evenwicht te verstoren door He3 uit de mengkamer te halen, 

zal He3 uit de geconcentreerde bovenste fase over de fasegrens in de ver

dunde fase overgaan, wat,zoals we in hoofdstuk I gezien h~bben, gepaard 

gaat met de productie van koude. Het afpompen van het He3 geschiedt in de 

verdamper, nadat het He3 door de osmotische druk de mengkamer heeft verlaten 

en als· 1% oplossing hierin terecht komt. 

Omdat bij deze concentratie en bij een_ve.rdam.oertemper~~uur van.0.7 K de 

dampspanning van He3 (p = 83 µmHg)groter is dan die van He4. ( -p~ 5.3 ~mHg ), 

pompen we voornamelijk het He3 eruit,,terwijl het He4 achterblijft. 
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fig.3 
. ' 

A: Speerweerstand 

B: Constrictie 

c: Verdamper 

D: Continue warmtewisselaar 

E: Discrete warmtewisselaar 

F: Mengkamer( epibond 100 A 

G: Grote pompbuls 

H: Pomp IK-bad 

I: Stookwikkeling 

J: Secundaire wi~keling 

K: Primaire wikkeling 

L: CMN poeder 

M: Stralingscherm 
\·::.'::\ Gesinterd brans 

) 



- 8 -

Bronnen van storing die de werking van de mengkoeler verslechteren zijn 

o.a. 

1. Te veel of te weinig impedantie in toe- en/of afvoerleidingen. De 

gevolgen hiervan zijn: 

a. Viskeuze opwarming (hoofdstuk III) 
3 b. Drukverlaging in de geconcentreerde He fase beneden de dampdruk 

van de vloeistof, 

c. Convectieve menging t.g.v. de zwaartekracht in de verdunde fase. 

2. De aanwezigheidvan superfluide He4 in de geconcentreerde zijde. 

3. De kapitzaweerstand. 

4. De warmtegeleiding. 

5. Het trillen van de mengkoeler, wat plaatselijk opwarming kan geven. 

6, Uitwendige storingen b.v. hoogfrequente-~ruis in de elektrische leidingen. 

!n liet volgende hoofdstuk zullen de komponenten wat nader aan de orde komen; 

hie~bij zullen bovenstaande foutenbronnen steeds een rol spelen en eventueel 

nader oesproken worden. 
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HOOFDSTUK III 

Beschrijving van de komponenten 

§ 1. 1 K - bad 

Dit reservoir dient om het circulerende He3 gas in te condenseren (zie tabel 

T 1.0 0.9 0.8 0.7 

p 8.84 5.30 2.89 1.38 

0.6 0.5 

0.54 0.16 

K 

torr 

Het I K - bad wordt d.m.v. een hevel 

en smoorkraan gevuld uit de helium

cryostaat, waarna afpompen de tem

peratuur tot I K doet dalen. 

Het nadeel van het huidige bad is, 
da,mpdruk He3 

dat het nogal klein is, zodat het 

Yaak gevuld moet warden waardoor het systeem iets opwarmt. Bij de bouw 

van een nieuwe mengkoeler heeft men voor een andere methode gekozen, waarbij 

de gehele cryostaat op l K wordt gehouden. Deze methode wordt t.z.t. be

~V170k.en :tn het afstudeerverslag van G.W.M.Kerstens. 

§.2,De constri:ctie 

Dit is een nauw capillair met een zeer grate stromingsimpedantie Z, dat aan 

de verdamper is bevestigd. 

De constrictie bestaat uit een r.v.s. buisje van 0.5 rnm uitwendig en 0.3 mm 

inwendig waarin een manganindraad van 0.3 mm wor~t getrokken. 

De impedantie dient zo gekozen te zijn, dat het He3 gas bij de onstane druk 

incondenseert (zie tabel §1); tevens dient hij eriloor om de druk in het 

systeem te handhaven. De impedantie die wij gebruikt hebben heeft een 

waarde van 

De grootte van Z wordt bepaald door er stikstof met een overdruk Ap door 

te sturen, Door de volumestroom/seconde V te meten volgt de impedantie 

uit: 

waarin 

Z - Lip - l;":f 

n de viscositeit van N2 gas bij kamertemperatuur 

V volumestroom/seconde 

Ap drukverschil over het capillair 

Bij incondenseren is het nadeel van de constrictie dat V erg klein is, zo

dat men lang (1 a 2 uur) moet wachten, voordat al het gas is ingecondenseerd, 

daarom wordt er meestal ingecondenseerd in de verdamper,· 
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§3. De warrntewisselaar 

De warmtewisselaar heeft tot doel twee vloeistofstrornen nl. de inkornende 
3 He stroom en de terugkomende verdunde stroorn, met elkaar in warmtekontakt 

te brengen. De warmtestroom/lengteeenheid tussen de beid~ stromen kan in 

het algemeen geschreven worden als: 

met: ~T het temperatuurverschil tussen beide stromen 

R de warmteweerstand 

In het algemeen is R te schrijven als 

waarin a en n konstanten afhankelijk van de kontaktmedia, 

A het kontaktoppervlak. 

Voor beschouwingen over R onderscheiden we twee temperatuurgebieden nl.: 

J) J_2'_1Q.O_mJ5_ 
Er treden 3 warmteweerstanden op: 

a. R1 t.g.v. de geleiding in de vloeistof. Deze wordt beschreven met: 

R -I 
W =.....!.=I _a.T 

1 fl A.>.. - A 

(~ warmtegeleidingscoeff. en is evenredig met T). 

b. w
2 

t.g.v. de warmteoverdracht naar de wand. Deze is: 

I b.T-I 
W2 = a.A = A 

(a. warmteoverdrachtscoeff. en is evenredig met >..). 

c. w3 t.g.v. de geleiding in de wand; deze wordt beschreven als in a. 

Deze 3 weerstanden staan in serie, zodat de totale weerstand W de som 
tot 

is van de afzonderlijke weerstanden. Wt heeft dan de vorm: ot 

W = W + W + W = .£. T-J 
tot 1 2 3 A 

Hierbij opgemerkt dat w1 ~ w2 :.w3 en c relatief klein ( c =s. J0-4 

(litt.2) is. 

2 cm.K /W ) 

De grootte van het kontaktoppervlak speelt in dit temperatuurgebied een 

minder belangrijke rol. 
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Deze overwegingen leiden tot de continue warmtewisselaar. Deze bestaat uit 

twee concentrische Cu-Ni buisjes; het binnenste dient als toevoer ('hoge' 

druk)- en het buitenste als afvoer ('lage'druk) leiding. 

De huidige continue warrn.tewisselaar heeft een totale lengte van 2 m en een 

oppervlak van 25 cm2; een bijkomend voordeel is dat de convectieve menging 

t.g.v. de zwaartekracht wordt onderdrukt, omdat de verticale afmeting gering 

is. 

2)T < 100 mK. 

Oak hier treden de drie warrn.teweerstanden op, doch hier zijn de onder I) ge

noemde a en c te verwaarlozent.o.v.b;deze wordt nl. 

-3 
W = b.T 

2 A 

Deze weerstand, de kapitzaweerstand, ontstaat door de slechte aanpassing van 

fonongolven in de wand en in het helium. Deze weerstand is dus een overgangs

weerstand, die optreedt in de vorrn. van een temperatuursprong l'IT in het grens

vlak (zie fig.4). 

lengte .,. 

fig.4 

Willen we een goede warmte uit

wisseling hebben, clan moet het 

oppervlak A groot zijn (veel 

grater clan in I). Deze overweging 

leidt <lat'. tot de zgn. discrete 

warmtewisselaar. 

Alvorens deze te bespreken, be

kijken we de gevolgen van een 

groot opperviak. We moeten er nl. 

voor zorgen, dat een groat opper

vlak niet tevens de stromings

impedantie Z vergroot. 

Dit zou tot gevolg hebben dat: 

a. De circulatiesnelheid kleiner wordt, wat resulteert in een kleinere koel-

capaciteit (geeft tevens lange wachttijden). 

b. Er viskeuze opwarrn.ing optreedt. 

Dit laatste wordt wat nader bekeken. 

De warrn.tedissipatie door viskeuze krachten wordt gegeven door: 

~ = z n v2 

Deze Q heeft een temperatuurverhoging l'IT tengevolge (litt.3): 
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A ( z ) 
. . 8 -3 
1. 10 cm 

n.3 
( -5 ) 

10 mol/sec 
••••••••• ( 1 ) 

waarin i = c (geconcentreerde zijde) of i = d (verdunde zijde). 

Voor de constante A. geldt: A = 0.07 
l. c en Ad = 0.54 

Zodat uit (I) volgt: 

Uit deze laatste vergelijking volgt dat de viskeuze opwarming in de verdunde 

zijde acht maal grater is dan in de geconcentreerde zijde. 
LiT 

We kunnen een schatting maken van ("°'f")d. In de praktijk voorkomende geval-

len zijn: 

n.3 
-5 = 10 mol/sec 

T = 40 mK 

z 108 -3 
= cm 

Uit deze gegevens volgt voor 

De viskeuze opwarming wordt echt belangrijk voor T < 20 mK. 

Bij deze lage temperaturen gaan ook de afmetingen van de verbindingsbuisjes 

een rol spelen. Herschrijven van (I) met de impedantie van een buis: 

z = 128. R., 

buis 1Td4 

levert : 

waarin A = 0.2 voor d = 0.25 nun 
c 

= 0.008 voor d = 0.64 nun 

Ad = 0.06 voor d = 0.64 nun 

0.003 voor d = I. 43 nun 

Onder andere uit deze berekeningen hebben wij 

A = 0.006 
c 

Ad = 0.0008 

voor d = 0.8 nun 

voor d = I . 7 nun 

t.: lengte 

d: diameter 

gekozen voor: 

zodat we zo weinig mogelijk last hebben van viskeuze opwarming. 

Bij de discrete warmtewisselaar wordt het oppervlak gevormd door een 

poreuze prop van gesinterd koper (zie fig.5). 

De proppen ontstaan door twee cilindervormige holtes in eeu koperen blokje te 

vullen met koperkorrels (d = 45 µm), waarna het geheel wordt gesinterd in een 
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waterstofatmosfeer bij lage druk en een temperatuur van 700°c. Het sinteren 

is nodig om een goed warmtecontact tot stand te brenp.;en tussen dl' korrl'ls C'n 

"<le wand. Een na<leel van <leze warmt<.·wisselaar 

1 1 

r 
1 

is, dat deze geen rekening hoadt met de 

viskeuze opwarming. 

fig. 5 EZ2J gesinterd koper 

~ koperen blokje. 

V 1 ( L'IT) 8 (L'IT) d d o gens T d = . T c, moet e weerstan 

van de verdunde zijde kleiner zijn dan die 

van de geconcentreerde zijde. 

Verdere nadelen zijn: 

I. Ze zijn groat en zwaar en hebben daardoor 

een grate warmtecapaciteit. 

2. Het thermisch kontakt tussen beide stromen is 

niet optimaal. 

Op grand van deze nadelen werd door mij de 

volgende contructie gebruikt (zie fig. 6): Beide stromen warden, analoog aan 

de continue warmtewisselaar, concentrisch geplaatst. Uitgegaan wordt van 
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cylindrische poreuze proppen die m.b.v. een 

perspassing (nauwkeurigheid 7 µm) in een koperen 

cylinder warden geperst, na de prop in vloeibare 

stikstof afgekoeld te hebben. 
8 -3 . 

De impedantiefactor Z = IO cm is vergelijk-

baar met de conventionele warmtewisselaar 

(fig. 5) • 

~ gesinterd koper 
fig. 6 

~ koperen cylinder 

Het voordeel is echter dat ze klein ziJn, zodat 

ze in een kring geplaatst kunnen worden. Tevens 

is het warmte-uitwisselend oppervlak beter 

benut door de concentrische opstelling. Bij 

metingen is gebleken dat de temperatuur lager 

werd (= 20 mK), er kan echter niet met zekerheid 

warden gezegd, dat deze nieuwe warmtewisselaar 

de oorzaak was. 
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Concluderend kunnen we zeggen: 

doch is niet te solderen (vandaar de perspassing). 

3. Kleine warmtecapaciteit en klein van vorm, dit i.v.m. de koeltijd resp. 

ruimtebesparing. 

Een andere constructie van J.C. Wheatley (litt. 4) is weergegeven in fig. 7a. 

geconcentreerde 

f ase 

fig. 7a 

zie fig. 7b 

............-:gleuven voor de 

Vophanging 

gat voor weerstands

thermometrie 

foliedikte: 32 µm. 

fig. 7b 

Het principe is hetzelfde, doch men gebruikt geen koperkorrels, maar koper

folie dat in de gaten wordt gespiraliseerd (fig. 7a). Fig. 7b laat zien dat 

dit koperfolie van te voren een 'golfplaat' patroon heeft gekregen, door er 

periodiek een dunne staaldraad op te drukken. Het grote voordeel van deze 

constructie is de relatief kleine impedantiefactor: 

- 6 -3 Z = 2 x 10 cm • 

Een belangrijke verbetering is de zogenaamde dunne lagen warmtewisselaar. 

Hierbij maakt men gebruik van het fonontunneleffect door dunne laagjes (litt. 5). 

Hierdoor wordt de kapitzaweerstand praktisch geheel overwonnen. 

Dat de constructie erg moeilijk is, blijkt uit het feit dat het principe al 

in 1952 door Khalatnikov is beschreven en er pas in 1972 bruikbare 

exemplaren zijn verschenen o.a. Roubeaux (litt.6), Staas en Lacaze. 

Fig. 8 laat de opbouw van een dergelijke warmtewisselaar zien. 
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'Dunne lagen' watll).tewi_sselaar. 

fig.8 

I .dun koperfolie, 2-IOµm __ d'ik. 

2.doorstroomkanaaltjes 40-IOOµm dik. 

3 .eindflenzen. 

@ 
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§4. De mengkamer 

h d 3 . d. . . De weg van et geconcentreer e He ein igt in een ruimte, de mengkamer, waar 

het via de fasegrens in de verdunde fase overgaat. 

Meestal gebruikt men een cylindertje, met een bepaald volume, wat niet 

kritisch is. 

Bij het onderdeel thermometrie (hfdst. IV, § 2) zullen we zien dat voor een 

juiste thermometrie een aangepaste constructie vereist is. 

§5. De verdamper 

Dit onderdeel is vrij kritisch. Om het koelproces continu te maken rnoeten we 

He3 aan de verdunde fase onttrekken. Door de osmotische druk van het He 3 

(hfdst. I), gaat dit uit de mengkamer naar de verdamper. Dit bad heeft een 

temperatuur van 0.7 K, terwijl de concentratie He3 in de stationaire toestand 
3 ongeveer 1% is. Bij deze temperatuur en concentratie is de dampdruk van He 

83 µm Hg, terwijl die van He4 5.3 µm Hg is. Door afpompen van de verdarnper 

komt er dus voornamelijk He3 uit het mengsel . Hier is het echter de filrn

kruip van het superfluide He4 die de moeilijkheden veroorzaakt. Deze kornt nl. 

in de pompbuis, waar het verdampt, zodat dit met het He3 mee circuleert. 

Dit heeft een nadelige invloed, omdat er warmte vrijkomt als <lit mengsel 

teruggevoerd wordt naar de mengkarner (zie hfdst. I). 

Aangezien de filrnkruip evenredig is met de kleinste omtrek, is een eerste 

verbetering het aanbrengen van een vernauwing ('wespentaille') in de pornp

buis. Uit de bewegingsvergelijking van de superfluide component a4 volgt, 

dat deze gericht is naar hogere temperaturen (naar de top van de verdamper). 

Men kan dus ook nog de wespentaille in thermisch kontakt brengen met de 

vloeistof, zodat de temperatuur-gradient tussen de vloeistof en wespentaille 

kleiner wordt. 

In litt. 7 wordt de nu volgende constructie gebruikt (fig. 9) 

# 

LEADS FOR MIXER 

STILL EXCHANGER 

fig.9 

BRASS PUMPING 
LINE CONNECTION · 
BRASS TOP 

.. . -~ '/·· 

EPOXY FEEOTHRU 

SEALING "BUMP" 

~t.2rnm 
~~/4rnm 
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Het ue
4 

dat voorbij de wespentaille komt, wordt d.m.v. een stookwikkeling 

van de pompbuis ge<lampt en recon<lenseert op de wanden van de verdamper 

waardoor deze het reservoir vult. Uit dit laatste blijkt de eindige werking 

van deze verdamper. 

De constructie die wij gekozen hebben is gebaseerd op een constructie be

schreven in litt. 3 (zie fig. 10). 

electrische 

. doorvoer \ 

0 

0 B 

/ 

I 'pompbuis 

!-f 
... -------

I 

1-
~-/ 

I c 

teruggaande leiding 

fig. I 0 

A stook var. manganindraad, 

groepsgewijs gewikkeld. 

B speerweers ta::id 220 .0., ~watt. 

C messing plaatjes. 

E warmtewisselaar 

Welke weg de heliumfilm nu ook volgt, deze komt altijd op de achterkant van de 

pompbuis. Hierop is een stookwikkeling aangebracht met een weerstand R van 

230 Q (bij kamertemperatuur). 

Het groepsgewijs wikkelen heeft als voordeel dat de buis plaatselijk goed 

warm wordt en niet de gehele buis omdat dan de verdamper te warm zou worden. 

De verdampte heliumfilm recondenseert op twee dunne messing plaatjes, die 

in de vloeistof staan. 

Door de stookstroom te varieren kan de meest optimale toestand bepaald worden, 

nl. die toestand waarbij het afgepompte gas een zo klein mogelijke concentratie 

He4 bevat. 
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HOOFDSTUK IV 

Thermometrie 

Voor het meten van temperaturen zijn in de afgelopen jaren velerlei methoden ont

wikkeld. Hieronder een kort overzicht van verscheidene methoden met de bruikbaar

heid ervan. 

§ I. Weerstandsthermometrie 

a. De koolweerstand 

R 

De koolweerstand is de meest gebruikte thermometer op het gebied van de 

lage temperaturen. 

De meest bekende zijn de speer- en de allen-bradleyweerstand; dit zijn 

gewone radioweerstanden. 

De weerstand R varieert met de temperatuur T volgens 
N -· -, 

log T = I~ ~n( log R )n ......................... (I) 

n== 
Veelal gebruikt men de uit (I) afgeleide betrekkingen 

I 

log R = a ( 
lo~ R )2 + b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 2) 

en 
a 

log R + log R = b 
c 

+
T 

(3) 

De nauwkeurigheid van (2) is 0. 5%, terwij 1 die van (3) 5. a I 0% is. 

Om een goed warmtekontakt te maken, wordt de isolatie van de weerstand ver

wij derd en wordt de kool ingesmeerd met GE 7031 vernis. 

De weerstandswaarden worden gemeten met een wisselstroombrug, met een afge-
-11 

geven vermogen kleiner dan 10 Watt, zodat de warmtedissipatie in de weer-

stand zeer klein is. Bij hoge weerstandswaarden (= lage temperaturen) werd 

veel last ondervonden van r.f. ruis. Om deze ruis te onderdrukken werd het 

in fig. II afgebeelde filternetwerk gemaakt. 

·IH c = 500 - 1000 pF 

\-- 0.36 µH L -
L 

R meetweerstand 

c 

fig. 11 
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Dit filter moet zo dicht mogelijk bij de meetweerstand geplaatst warden. 

In fig. 12 zijn enkele karakteristieken van de koolweerstand weergegeven. 

R(Q) 

Lo· l---+---+---__...d---~---+----ir---ic:-...::::----f---~ 

10 

b. ;i,..,2,..._ __ ......__..,,...o .~1 ____ _.__ _ _.__ ___ ---4-~1__.o ____ ~__.__. 
fig. 12 ---.T (K) 100 

Uit fig. 12 zien we <lat de allen-bradleyweerstand bij I K een zeer grote 

weerstand krijgt, zodat deze niet meer bruikbaar is. De s~eerweerstand gaat 

aanzienlijk lager c= 50 mk). 

De weerstand van een p-n overgang wordt beschreven als (l) in a). Zoals 

fig. 13 laat zien, warden stroom en spanning d.m.v. een vierpuntsmeting 

bepaald. Het warmtekontakt met het Ge-kristal geschiedt voornamelijk door 

de elektrische leidingen; het kontaktgas komt op de tweede plaats, en dient 

meer om de elektroden tegen oxydatie te beschermen. 

Ge-thermometers hebben een zeer goede reproduceerbaarheid, terwijl het 

temperatuurgebied groot is (b.v. 2 < T < 300 of 0.50 < T < 4.2) (fig. 12). 

Er zijn Ge-thermometers verkrijgbaar die gecalibreerd zijn tot 50 mk, met 

een nauwkeurigheid van 0.5 mk. Het nadeel van de thermometer is, <lat hij 

gecalibreerd, erg duur is (/ 2.000,--). Ongecalibreerd zijn ze goedkoop, 

<loch dan moeten we zelf calibreren. In de volgende paragraaf zullen we zien 

<lat de CMN thermometer hiervoor geschikt is, <loch we hebben nog te weinig 

controle over de temperatuur om een nauwkeurige ijkgrafiek te maken. 
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Pt header Cu envelope 

germanium element 
.'-..... 

epoxy 

Pt wires 
glass exchange gas 

.. ' 

fig. 13 

§ 2. Ceriununagnesiumnitraat (CMN) thermometrie 

a. theorie -------
Bij lage temperaturen geldt voor de magnetisatie van een paramagnetisch 

zout, zoals CMN dat is, de wet van Curie: 

c x = -
T~ 

....................... 
~ 

waarin: T de magnetische temperatuur 

C de curiekonstante, gegeven door: 

waarin: N 

g 

s 

het getal van Avogadro 

splitsingsfaktor van Lande 

bohrmagneton 

(I) 

3+ 
s spinquantumgetal van het Ce ion in de grondtoestand (s = ~) 
k boltzmankonstante. 

Voor een geometrie zoals afgebeeld in fig. 14 geldt voor de wederkerige 

Ml2: 
Ml2 (T~) = 16 n

2 
n n ff v x(T~)I0-9 H (2) s p s p enry ..••... 

(litt. 8). 
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waarin: n en n het aantal windingen/cm van de secundaire resp. s p 
primaire spoel. 

v het volume van het CMN poeder. 

f en f geometrische konstanten. s p 

PRIMARY---s--- I ,-

MEASURING_ c;--1:: 9'CMN :1: :~ 
SECONOARY : ' . 

' ' ' . 
--t 

I d, 

COMPENSATING" ::1: ! :I'' : 
• SECONDARY -F : I : : l: 2l 

EXTRA TURNS ~OR - r::-: , ~2 
STEPWISE CHANGES 

fig. 14 

Uit (I) en (2) volgt: 

* a. 
Ml2(T ) =---; 

T 

Geometrie voor de bepaling 

van de magnetische susceptibiliteit 

van ceriununagnesiumnitraat. 

(3) 

Voor het niet volledig gecompenseerd zijn van de beide secundaire spoeltjes 

komt er in (3) een konstante S bij, zodat: 

* a. M12 (T ) =---; + S 
T 

(4) 

Door nu de wederkerige induktie M12 (T*) te meten volgt uit (4) de 
. * magnetische temperatuur T . 

Bij veranderlijke omstandigheden echter, kan de konstante S veranderen, 

daarom wordt S uit vergelijking (4) geelimineerd, door de calibratie-

* waarde T = 4.2 te nemen, zodat voor ~M12 (T ) volgt: 

= a. (-I- __ I_) 
T~ 4.2 

(5) 



ijkgrafiek AM vs. l/T. 
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o .. 25 1 /T (K - l) 0. 5 1 • 0 

fig. 15 

~M T (K) ~ T ( mK) 

11. 0 3.0 43.4 950 

12. I 2.8 46.0 900 

13.3 2.6 48.9 850 

14.8 2.4 52.2 800 

16.5 2.2 56.0 750 

21. 8 1.8 60.3 700 

24.0 I. 6 65.2 650 

28.2 1.4 71. 0 600 

33.5 I. 2 77 .8 550 

41.0 I. 0 86.0 500 

fig. 16 

Door ijking tegen de dampdruk 
4 

van He van I tot 4 K, wordt a. 

bepaald; gevonden werd een waarde 

van: a= 2.25 µHK. 

Vergelijking (5) kunnen we 

grafisch (fig. 15) of in tabelvorm 

(fig. 16) weergeven. Extrapolatie 

van ~M geef t de temperaturen 

beneden 1 k. 

~ T ( mK) 

95.9 450 

108.4 400 

220.8 200 

295.7 150 

445.6 100 

495.5 90 

561. 5 80 

638.2 70 

745.2 60 

895. I 50 
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I. Als thermometer gebruikte men een dergelijke konstruktie, waarbij het 

warmtekontakt tussen de vloeistof en het CMN tot stand werd gebracht 

door koperdraadjes, terwijl de spoeltjes en het zout zich buiten de 

mengkamer bevonden. Deze mengkamer bestond uit een koperen cylindertje, 

zodat dit eventueel invloed kon hebben op de induktielijnen en daarmee 

op de magnetisatie van het zout. 

Een ander nadeel van deze methode is, dat het warmtekontakt indirekt 

geschiedt, zodat we te maken krijgen met de kapitzaweerstand nl. tussen 

het helium en het koperdraad en tussen het koperdraad en het CMN. 

Voor de warmteweerstand tussen koper en helium geldt (zie hfdst. III): 

a= 7 x I0-6 ; n = -3 en voor koper en CMN-poeder: a= I0-5;n = -2.7 (litt.9) 

2. Voor de konstruktie van een nieuwe mengkamer (zie fig. 17) zijn we uit

gegaan van een kunststof nl. epibond 100 A. Deze thermoharder heeft geen 

magnetische eigenschappen en is daardoor zeer geschikt voor thermometrie 

als in a) beschreven. 

.. 
I 
I 

~//.,. '////~ ~ P:.2 

r~:; I 

~ 

A! 
,, 

B I• ,; 

~ 
,, . -I I t- ,,, 

A speerweerstand 22m~,!W. 

B stookwikkeling 

c katoenen doekje 
r - ,,,, 

" 
,, 

r I 

~~ "/ ---~-- ~ .. I I 

% ~ : ~ . 
F I 

. : , if-. . ; ... • • . . . :; /: . ·nr .. . . . 
\/{~·~ 

. : ... ,, . . . ,, . . . ... . . : .. • . . ; . . . . . . 

D CMN poeder 

E epibond 100 A 

F secundaire spoel 

. 
~l 

. . . . . . . . . 
: . 
,~i~ 

. . . . . . . . . . . . :/~: . . . . . . 
~~//,~ 

. . . . . G . . . . . . 
=~~= 

. . . . . './ . . . . . . . 8/)0 . . . . h ~ 

G primaire spoel 

fig. 17 

Voor het maken van een goed stukje epibond 100 A is nogal wat handigheid 

en ervaring nodig. 

Voor een beter warmtekontakt is het CMN-poeder rechtstreeks in kontakt 

gebracht met het helium. 
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Voor de kapitzaweerstand geldt voor helium in kontakt met CMN-poeder 

a= 5 x I0-7; n = -3 (litt. 9), zodat deze veel kleiner is dan in 

geval I). 

Het CMN-poeder wordt m.b.v. een katoenen doekje op zijn plaats gehouden, 

terwijl het helium er vrij in kan doordringen. Zou h~t helium door het 

CMN-poeder heenstromen, dan zou dat gepaard gaan met viskeuze opwarming. 

Orn een indikatie te krijgen of de CMN thermometer goed werkt, is tevens 

een koolweerstand (speer, 220 ~' ~ W) in de mengkarner aangebracht. 

§ 3. Numerieke benadering van de gebruikte geornetrie 

De geometrische konstanten warden gegeven (litt. 8) door: 

I f 
s 2 5bs2 2 } l + (d I + 31) 

en 

[ 

d2 + 1 

fp = ~ { bp 2 + (d2 + 1) 2 1 ~ 
voor verklaring van de symbolen zie 

b = 6.5 mm 
s 

1 7.5 mm 

di = 5 mm 

d2 = 4 mm 

b 7.5 m p 

-+ 

di + d2 + 31 

31)
2 

} J + 
{bp2 + (di + d2 + 

fig. 14. 

f = o. 72 s 

f = 0.91 p 

Verdere gegevens zijn: n = 1000/cm en n = 150/cm. Het volume van het CMN-s p 
poeder (cylindertje met hoogte gelijk aan diameter d = h = 8 llun) is: 

V ~ ~ d2 h a 0 40 3 
CMN - 7[ ' ' - ' cm ' 

Met deze gegevens wordt de wederkerige induktie M12 (T*): 

M
12

(T*) = 5.4 x I0-3 x (Henry) (I) 

In het temperatuurgebied tot 6 mk wordt x, voor een eenkri&tal gegeven door: 

0.83 * I0-3 (K) 
xkristal = * T 

+ y (litt. IO). 

Voor een poeder moeten we twee korrecties aanbrengen. 

I) korrektie voor de grate anisotropie van het CMN en de willekeurige ordening 

van de korrels. 

Dit geeft een effectieve susceptibiliteit x = ~ x eff 3 kristal' 

2) Korrektie op het volume; voor een kristal is de dichtheid p = 2.0; voor een 

poeder is pp =~pk. 
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Beide korrekties tesamen geven: 

- 4 
Xpoeder = 9 Xkristal -

0 • 3 7 x I 0 - 3 (K) 
--------- + 0. 

* T 

Hiermee wordt vgl. (I) : 

* 0.37 x 10-3 
10-3 

Ml2(T ) - . 5.4 x + 0 -
~ 

T 

* zodat Lllil 2 (T ) wordt (zie vgl. 5, § 2a): 

2 * (µHK) + o 
T 

Bij ijking werd voor a = 2.25 µHK gevonden; dit komt redelijk goed met de 

gevonden theoretische waarde overeen. Uit het feit dat de volume

susceptibiliteit xV van CMN erg klein is (xV = 4.0.lo-4; T~ ·K),zien we dat 

magnetische verontreinigingen het lineaire karakter van fig. 15 verstoren. 

De wederkerige induktie wordt gemeten m.b.v. een wederkerige induktiebrug 

van Cryotronics. Voor bespreking hiervan zie het stageverslag van G. v.d. Kreek. 

§ 4. Bereiding van het CMN 

Ceriummagnesiumnitraat ontstaat door het oplossen van ceriumnitraat: 

Ce(N0
3

)
3 

. 6 H
2

0 en magnesiumnitraat: Mg (N0
3

)
2 

. 6 H
2

0 volgens: 

Deze reaktie verloopt bij 110° C. De oplossing wordt in een cylinder 

(hoogte = diameter) gegoten, waarin van te voren dunne koperdraadjes geplaatst 

zijn. Door het geheel nu snel af te koelen, kristalliseerd het CMN uit, met een 

kristalgrootte afhankelijk van de gebruikte draaddikte. De vulfaktor is dan 

ongeveer 80%. Daarna wordt, na het drogen, koperdraad verwijderd en houdt men 

een fijn poeder over; dit wordt voor de thermometrie gebruikt, de vulfaktor 

dan is ongeveer 60%. 

§ 5. Begrenzingen van de CMN-thermometer 

Voor de magnetisatie van het zout geldt de wet van Curie: 

M = 
C H1 oc 

T 

waarin: H
1 

het locale veld is, t.p.v. een ion. oc 

(I) 

Het locale veld H1 hangt af van de uitwendige vorm van het zout en van de oc 
roosterstruktuur, via de wisselwerking tussen de magnetische momenten. 
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Het verband tussen het locale en het uitwendige veld wordt gegeven door: 

H = H . + (N - D) • M 
loc ult (2) 

waarin: N een faktor die de onderlinge wisselwerking van de magnetische 

dipolen in rekening brengt. 

D de ontmagnetiserende faktor, afhankelijk van de uitwendige 

vorm van het zout. 

Substitutie van (2) in (I) geeft: 

M 
C [Huit - (N - D) M] 

T 
waaruit: 

M = 
C H . 

Ult 
C H . 

Ul.t 
=---= 

T - !::i T-(N-D)C 

C H .t 
Ul. 

(3) 

We definieren fi!J als de temperatuur van een bolvorming prepar&at, dus 

G> 47T r- = T - (N - -r-)c = T - e (4) 

Hierin geeft 8 dus de korrektie t.g.v. de wisselwerkingen voor een bolvorming 
47T ® preparaat. Voor een kubisch rooster is N = ""3"' zodat T = T. 

Uit vgl. (3) volgt dat: 

* T = T - !::i = T - (N - D) C 

zodat uit (4) en (5) volgt: 

fB> = T* + c4 7T - D) c = T* + !::i I 
3 

Hierin geeft t:i' dus de korrektie voor de afwijking van de bclvorm. 

Uit vgl. (4) en (6) volgt: 

T* = fi?J - !::i I = T - (8 + !::i I) 

(5) 

Voor een eenkristal van CMN zijn deze korrekties, voor temperaturen boven 

6 mk: 

8 = - 0.27 ml< en !:i' = 0.30 m.K. 

Deze waarden gelden vcor een preparaat dat de vorm heeft van een cylinder met 

de diameter gelijk aan de hoogte. 

M.b.v. deze waarden wordt /:i: 

1::i e + t:i' = 0.03 mK 

waaruit volgt dat: 

* T T - 0.03mK. 

In de praktijk gebruikt men in het algemeen geen eenkristallen doch poeder, 

omdat dit veel eenvoudiger is. Bij metingen vond men echter dat de korrektie

termen een grote spreiding vertoonden (litt. II). Een duidelijke verklaring 

hiervoor bestaat er niet, doch men heeft het vermoeden dat dit o.m. samenhangt 
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met de grote anisotropie van het CMN, bovendien zijn er aanwijzingen dat de 

wet van Curie voor een zuiver dipoolsysteem niet meer opgaat, voor temperaturen 

lager dan 6 ml<. 

Men kan echter zeggen dat boven 6 mK de magnetische * temperatuur T een 

goede benadering is van de thermodynamische temperatuur T. 

§ 6. NMR thermometer 

Door een konstant magnetisch veld H , worden de magnetische mcmenten van een 
0 

paramagnetische stof gericht in de richting van het veld (zie fig. 18). 

' ' 

,' 

v = 

z 

-·-

fig. 

41T c 

.. , .... 

I 

'•.• 
I\ 
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I '.Hy -----

'- : .. · 
~' 

__ • - • M:11in a 

y 

18 

H 2 sin G Ann 0 y -8 
IO Volt 

T 

Deze magnetisatie volgt de wet 

van Curie: 

M 
0 

C H 
0 

T 

We geven M een uitwijking G met 
0 

de oorspronkelijke richting, door 

een puls Hy . 

De komponent van M: M sin G 

induceert een signaal in de 

opneemspoel. Dit signaal 

hangt af van de temperatuur 

volgens: 

(litt. I 2). 

Het nadeel van deze methode is dat bij zeer lage temperaturen de spin 

relaxatietijden zeer groot worden (voor koper b.v. is deze 20 min bij I mK). 

Een ander nadeel is, dat er veel electronica nodig is. Het temperatuurgebied 

is echter aantrekkelijk nl. 1 mK < T < 4.2 K, zodat men de NMR thermometer 

wel gebruikt. 

§ 7. De acoustische thermometer 

Het principe berust op de meting van de geluidssnelheid in heliumgas. In het 

algemene geval volgt deze snelheid uit: 

C = [- y v: (:~)TJ j ( 1) 
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waarin: y =C /c p v 
V volume, 

P druk, 

M molecuulgewicht. 

Voor een ideaal gas wordt (I): 

2 RT 
c = y ¥. 

Voor helium bij temperaturen van 2 tot 20 K gebruikt men de toestandsvergelijkihg: 

pV = RT (I 

Voor C komt er dan: 

B C 
+ - + - + v v2 .. ) ' B en C 

C2 = y (RT) (I S 2 ) M + a.p + p . • • ' 

met a. en S funkties van de viriaalcoefficienten. 

viriaalcoefficienten. 

. 3 4 
Dit principe wordt door ons gebruikt om de He /He verhouding te meten 

(hfdst. V). 

§ 8. Gannnastraling thermometrie 

Deze experimenten worden gedaan met een mossbaueropstelling (litt. 13). In de 
151 . 161 mengkamer wordt een radioaktieve stof aangebracht b.v. Eu of Dy 

('Dysprosium') met 21,6 resp. 20 KeV y-straling bij overgang naar de grond

toestand. De temperatuur wordt bepaald aan de hand van de bezettingsgraad 

van de subniveau's, d.m.v. intensiteitsvariaties in het lijnenspektrum van 
·60 . ·-

het mossbauerspektrum; zo is voor Co:Co. · de gevoeligheid het grootst voor 

2 mK < T < 60 mK en voor 191 mrr : Fe 30 mK < T < 200 mK, zodat het 

temperatuurgebied is aan te passen door de keuze van de radioaktieve stof. 

Het nadeel is dat er een uitgebreide opstelling nodig is. Het geheel moet 

tevens goed afgeschermd zijn tegen radioaktieve straling. 

§ 9. Ruisthermometrie 

De thermische ruis van een weerstand R 

de formule van Nyquist: 

, hangt af van de temperatuur volgens 

v2 4k MR T (I) 

waarin: k de boltzmankonstante 

~f bandbreedte van het ruissignaal 

v2 het gemiddelde kwadraat van de ruisspanning. 

Met (I) kan men als volgt (litt. 14) thermometrie bedrijver. (zie fig. 19): 

! 
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voltmeter 

R(T) 
integrator 

fig. 19 

Het ruissignaal gaat door twee parallel geschakelde versterkers, waarna 

beide uitgangssignalen analoog worden vermenigvuldigd. 

v2 volgt nu door nag te integreren over een periode T. 

De moeilijkheden die we hier aantreffen zijn duidelijk: 

I) de ruis van de versterkers, multiplier en integrator. 

2) de integratietijd T. 

Theoretisch is het mogelijk microkelvins te meten. De metingen moeten dan 

wel in een goed geisoleerde ruimte worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK V 

Randapparatuur 

1 . d 3; 4 . § I. Bepa ing van e He He verhouding 

a. Theorie -------
De geluidssnelheid e in een gas wordt in het algemeen gegeven door: 

[ v
2 

a J ! e = - y M (~)T (I) 

Voor een ideaal gas wordt (I) m.b.v. de ideale gaswet PV RT: 

e 2 = yRT 
o M (I a) 

waarin: y de verhouding c le p v 

T de temperatuur 

M het molecuulgewicht 

R de gasconstante. 

M.b.v. 
. 4 in He 

vgl. (I) kunnen we de verhouding van de snelheden c
4 

en ex bepalen 

H 3; 4 1 d . 3 resp. e He mengse , waarvan e concentratie He X is. 

geldt: 
2 

e4 

en voor ex: 

_ yRT 
- M4 

2 _ yRT 
ex - ~ . 

(2a) 

(2b) 

Voor het molecuulgewicht van een mengsel met concentratie X geldt: 

~ 
N3M3 + N4M4 

N 

waarin: N3 het aantal atomen 

N4 het aantal atomen 

N het to tale aantal 

De concentratie X wordt dan: 
N3 

x = ""N' 

He3 

He4 

atomen: N = N3 + N4. 

Uit (I), (2a), (2b) en (3) kan men afleiden: 

(3) 

(4) 

Voor een mogelijke afwijking van de ideale gaswet kunnen we een korrektie 

toepassen. 
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De toestandsvergelijking van een Van der Waals-gas luidt: 

~~ = I + V + ~2 + " ' " ' ' 

waarin B en C de eerste resp. tweede viriaalcoefficient ~ijn. 

Met deze toestandsvergelijking wordt (1): 

2 ~ 2 ~ 
C = (y\deaal · M (I+ ap +Sp + ... )= (y\deaal' M (I+ ap) ... 

waarin: 

B 

= _I_ [zB + 4T dB + _:t_ T2 d
2
Bl 

RT 3 dT 15 dT2J 

a = (b - -) 
RT 

Voor helium bij kamertemperatuur en 1 atm vindt men voor a: 

a = -3 -1 
10 (atm ) (litt. 15). 

Hieruit volgt dat ap << 1, zodat we deze korrektie kunnen verwaarlozen. 

Substitutie van (la) in (5) geeft: 

c2 = c 2 
(1 + ap) 

0 

zodat dit met ap << 1 wordt: 

c2 = co2 

3 4 Door meten van de geluidssnelheid 1n een He /He mengsel met concentratie 

X kan men dus m.b.v. vgl. (4) deze concentratie bepalen. 

§ 2. Het bepalen van de geluidssnelheid 

(5) 

Voor het bepalen van de geluidssnelheid nemen we een vaste hoeveelheid gas en 

zenden er een geluidsgolf door met frequentie £. De geluidssnelheid C volgt 

dan uit: 

c = ;\.f (I) 

waarin: >. de golflengte. 

Er zijn twee methodes om vgl. (1) op te lossen. 

a. Een cylinder gevuld met gas, wordt aan beide kanten afgesloten. Aan de ene 

kant komt de zender, aan de andere kant de ontvanger. Dit kunnen b.v. kwarts

kristallen of oortelefoontjes zijn. Bij deze methode is de geometrische lengte 

t constant (vaste afstand tussen zender en ontvanger). 

Door de frequentie van de zender te varieren, zullen er staande golven 1n 

de buis ontstaan. 

Er treedt resonantie opals (frequentie f
1
): 

n natuurlijk getal. 



- 32 

De volgende resonantie ligt dan bij (frequentie f
2
): 

Hn + l)A = t 

Combinatie van beide resonantie voorwaarden geeft: 

c = u 6f t:,f = f - f 
2 I 

Bij bekende 6f en i is dus de geluidssnelheid en daarmee X (§1) te 

bepalen. 

Bij metingen met deze opstelling bleek al spoedig dat het gebruiken van 

oortelefoontjes niet de beste oplossing was. Kwartskristallen zouden waar

schijnlijk een beter resultaat gegeven hebben. 

Een ander effect dat waarschijnlijk veel ernstiger is, wordt gevormd door 

het feit dat de knopen en buiken niet precies in het vlak van de oortele

foontjes vallen, maar iets ervoor of erachter. Deze t:,l is afhankelijk van 

de verhouding van de acoustische impedantie Q van de gaskolom en de af

sluitimpedantie P van het oortelefoontje. Beide impedanties zijn afhankelijk 

van de frequantie. Hierdoor wordt niet meer aan de bovengenoemde voorwaarde, 

dat de geometrische lengte i een geheel aantal malen !A is,voldaan. 

l;let eenvoudige verband tussen t:,f en C komt d~s te vervallen. 

b. Om deze moeilijkheid te omzeilen, werd uiteindelijk gekozen voor een 

methode met een vaste frequentie, doch variabele geometrische lengte. 

Een eventueel aanwezige t:,i valt dan uit de metingen weg. Bovendien werden 

de oortelefoontjes vervangen door een kwartskristal en een reflector (zie 

fig.20). 

A 

E 

n--------
11 ,,_ ,, 

--11· --· 
II 1, __ 

II u ______ _ 

r 1 
I i 

~ 
'4 d .. ' 

x .. .. 
fig.20 

c 

A kwartskristal 

C micrometer 

E gastoevoer 
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Het kwartskristal (X-snede) heeft een eigen-frequentie van I MHz; het is 

opgenomen in een oscillatiekring met constante ingangsstroom I. Voor de 

spanning V over het kristal geldt dan: 

V = I Q 

waarin Q de acoustische impedantie van de gaskolom. 

Bij resonantie neemt Q toe, zodat V ook toeneemt. We kunn.:!n dus de resonan

tiepieken bepalen d.m.v. de spanningvariaties. 

De verplaatsing d van de reflector wordt met een micrometer afgelezen 

(nauwkeurigheid 10 ~m). Voor twee opeenvolgende resonanties is d = ~A, 

zodat de geluidssnelheid wordt: 

C=d.f=!A.f 

Voor het verkrijgen van een goede gemiddelde waarde van A warden een 
A. aantal resonanties meegenomen zodat d = (n - 1) 2 , waarin (n - I) 

het aantal resonanties is (de eerste en laatste resonantie warden ~ee

geteld). 
4 3 De op deze manier bepaalde geluidssnelheden in He en He zijn resp. 

1012 en 1167 m/s. De theoretische waarden zijn 1006 resp. 1176 m/s. Bij 

deze laatste berekeningen zijn als numerieke waarden gebruikt (vgl.la, §1): 

M4 = 4.003 

M3 = 3.016 

y = 1.667 

T = 300 K 

De afwijkingen kunnen ontstaan doordat reflector en kristal niet precies 

evenwijdig zijn opgesteld. 

Het blokschema van de opstelling is weergegeven in fig.2!. 

re so-

nator 

osci-

later 

fig. 21 

frequent'e 

teller 

ver-

sterker 

volt-

'------t meter 
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§3. De flowmeter 

Voor het meten van de circulatiesnelheid n3 , is een flowmeter geconstrueerd 

die berust op het meten van een drukverschil over een capillair. 

Nemen we aan dat de He3-stroming bij kamertemperatuur een poiseuilleprofiel 

heeft, clan wordt de volumestroom/sec. Q door het capillair gegeven door: 

Q = ~ z .. • • .. • . • . • . • ... • ................. ( I ) 

waarin Z de stromingsweerstand (impedantie) van het capillair 

~p drukverschil over het capillair 

De stromingsimpedantie van een capillair met lengte t en diameter d is 

2 = 128 n! 
1Td4 

waarin n de viscositeit van He3 bij kamertemperatuur. 

We vinden de massastroom/seconde n
3 

door (I) met de soortelijke rnassa 

p 
3 

te verrnenigvuldigen. 
He 

3 Het He gas is zo verdund, dat het als ideaakgas beschouwd mag worden, 

zodat voor de soortelijke rnassa geldt: 

p 3 
He 

= .lL 
RT 

hierin is p de circulatiedruk. 

••••••••••••••••••••••.•••..••••.• ( 2) 

Uit (I) en (2) volgt voor de massastroom: 

• ~ nd
4 

n3= pQ = z = . RT p fj P••ff••••••························(3) t28n ,fl, 

. -4 -5 Een praktische waarde van n3 is JO a 10 mol/sec en van de druk p 
I 

50 a 150 torr. Om een redelijk meetbaar drukverschil te krijgen is een 

capillair gekozen met een diameter van 0.9 mm. 

Het drukverschil is clan: 

4 < ~p < 40 (torr) 

Voor het meten van dit verschil wordt gebruik gemaakt van e~n capacitieve 

meetkop: DC 303-3 M van de firma Lion Research Corporation, geschikt 

voor 0 < ~p < 100 torr. 

Het ui:tgangssignaal V is rechtevenredig met het drukverschil ~p en wel 
volgens: 

t.p = 200 v (V in Volt, ~p in torr.) 
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Substitutie in (3) geeft: 

= D x pV 

waarin D 

n.3 

2(')0 Trd
4 

= 12Sn RT • .Q. 
(mol/sec. ----) 

torrVolt 

Uit fig.22 volgt bij bekende p en V onmiddellijk de circulatiesnelheid n.3 • 

Numerieke benadering 

d = 0.9 x 10-3 (m) cap 

10-5 2 
n = 1.9 x (Ns/m ) 

T = 300 (K) 

R = 8.3 (J/molK) 

R, = 10-1 
(m) 

voor deze gegevens wordt D: 

. 
t) 

Cll 

! I 

D = 1.4 x 10-6 

pV 

D 

(torrvolt) 

fig.22 

dus 
-6 n3 = 1.4.10 pV 

Een nadeel bij de metingen was het 

voortdurend verlopen van de nulin-

s t.elling; tevens werd last onder

vonden van de voeding van de meetkop 

('driver'). Deze voeding zendt nl. 

een hoogfrequent signaal uit, dat 

storend op de thermometrie werkt. 

Een antwerp van een simpele flawmeter heschreven in litt. 16 volgt hier

onder. De constructie is weergegeven in fig. 23. 
' '\ ."/I 

-----=B>7-©i 
ZER) INDICATOR 

fig.23 

3 De buis waa~door het He gas 

stroomt wordt verwarmd, het gas 

zal een deel van de geproduceerde 

warmte meenemen. 
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Het verloop van de temperatuur als functie van de plaats wordt gemeten 

m.b.v. koper-constantaan thermokoppels. Deze zijn op onderling gelijke 

af stand 1 op de verwarmde buis bevestigd. 

Uit warmteberekeningen volgt: 

T(3~) - T(t ) = 
T(2t) - T(O) exp ( ) 

waarin K de warmtegeleidingscoefficient van het gas tussen beide buisjes; 

meestal wordt hiervoor lucht genomen. 

Een meer volledige uitwerking van de theorie en constructie zal t.z.t. 

warden besproken in het afstudeerverslag van F.Daams. 
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Hoofdstuk VI. 

Chronologische volgorde van de experimenten aan de mengkoeler en de 

resultaten. 

Hoewel reeds aandacht aan de eigen experimenten is besteed in de voor

gaande hoofdstukken, volgt hieronder een chronologische indeling van de 

experimenten, die geleid hebben tot verbetering of vervanging van ver

schillende onderdelen. 

De situatie was de volgende: 

Januari 1972 

Er was een lK-bad zoals het nu nag gebruikt wordt ( hfdst.III, §1). 

Bij metingen bleek het nogal bezwaarlijk te zijn, dat dit regelmatig 

(met de hand) bijgevuld moest worden.Dit gaf meestal opwarming van de 

verdamper, terwijl de druk in de vacuumkamer opliep t.g.v.ontgassing. 
De totale warmtewisselaar bestond uit een continue en twee discrete 
warmtewisselaars van het conventionele type ( hfdst.III,§2). 

De mengkamer bestond uit een koperen cylindertje met een relatief klein 

volume ( ~ 2.5 cm3). 

Voor de thermometrie gebruikte men i.h.a. speerweerstanden ( 220~,!W), 

die buiten op de betreffende onderdelen waren bevestigd.De CMN-thermometer 

bevond zich eveneens buiten de mengkamer. 

April 1972 

Uit metingen tot nu toe gedaan, bleek dat het thermisch kontakt van de 

speerweerstanden op de mengkamer en van de CMN-thermometer slecht was. 

De speerweerstanden waren m.b.v. GE 7031 op de mengkamer bevestigd.Het 

warmtekontakt met het CMN-poeder werd gevormd door koperdraadjes die met 

het helium in kontakt stonden.Het was overigens niet geheel duidelijk 

waarom de koolweerstanden een te hoge temperatuur aangaven 5 daar de 

dissipatie hierin slechts 10- 11 W was.Wellicht zijn de warmtekontakten 

in zo'n geval zo slecht, dat zelfs dit geringe vermogen in de stationaire 

toestand niet afgevoerd kan warden.De thermometrie met het CMN was niet 

juist, omdat hierin warmte werd ontwikkeld door het trillen van de meng

kamer, dit werd bevestigd door de mengkoeler in trilling te brengen, door 

er tegen te tikken.Ter verbetering werd een nieuw ontwerp van de mengkamer 

besproken, waarin het warmtekontakt tussen het helium en het CMN recht-

s treeks geschiedde. Hiervoor werden experimenten gestart met een kunststof 
' 
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epibond IOOA. Deze experimenten zouden nog een half jaar duren, voordat 

hct cpibond gcbruikt kon warden.De laagste gemeten temperatuur in <lit 

tijdvak was ongeveer 70 mK. 

Augustus 1972 

In dit tijdvak werd de flowmeter in gebruik genomen ( hfdst.V,§3). 

Beide discrete warmtewisselaars werden vervangen door een nieuwe die 

een grater warmteuitwisselend opperv!ak heeft; tevens is de in beslag 

genomen ruimte kleiner.Experimenten hiermee zijn goed bevallen; de tem

peratuur werd lager nl.=50 mK.De noodzaak kwam om een He3/Re4- verhoudings

meter te maken.De eerste experimenten hiermee mislukten, daarom zijn we 

overgegaan op een ander systeem ( hfdst.V,§2).0ndertussen werden ook de 

eerste bruikbare stukken epibond 180A gemaakt, waarvan ~en mengkamer kon 

warden gemaakt.Bij het testen in LN
2 

barstte deze echter, door het snelle 

afkoelen. 

Oktober 1972 

Bij de vele metingen kwam iedere keer naar voren, dat we niet wisten met 

welk startmengsel we moesten beginnen, vandaar dat de eindtemperaturen 

op de verschillende meetdagen nogal varieerden; de laagste gemeten eind

temperatuur was 20 mK. 

In de loop van de experimenten is een vermoeden, dat al bestond, bevestigd, 

nl. dat de beginsituatie bepalend is voor het verdere verloop van de meet

dag.Het bleek orunogelijk te zijn, zonder geheel opnieuw te beginnen,wijzi~ 

gingen aan te brengen in het mengsel.I.h.b. het toevoegen van He4 was on

mogelijk, omdat dit (hfdst.I,§3) in de heengaande stroom, zich tracht te 

verplaatsen naar hogere temperaturen. Het opnieuw incondenseren, terwijl 

de temperatuur beneden lK is, heeft tot gevolg, dat zich ~ovenop het in

gecondenseerde mengsel een laagje geconcentreerd He3 vormt, daarom blijft 

bij afpompen de druk in de verdamper te hoog, zodat er teveel He4 meecir

culeert; zodoende kan er geen stabiele toestand optreden.Een antler belang

rijk punt is, dat aangebrachte ·wijzig£ngen in de stromingsomstandigheden 

( b.v. verandering van n3' ciculatiedruk p ), pas na 1 a 2 uur effect 

sorteren.De nieuwe epibond mengkamer is klaargekomen en geijkt tegen de 

dampdruk van He4 tussen l-4K.Bij metingen bleek dat een las in de primaire 

spoel was gebroken, doch bij lage temperaturen trok deze dicht, zodat de 

CMN-thermometer toch gebruikt kon warden.De flowmeter werd niet meer gebruikt 
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omdat de voeding ervan een hoogfrequent signaal produceerde dat rf.ruis 

opwekte in de electrische bedradingen.F.Daams is met een nieuwe constructie 

begonnen ( hfdst.V,§3); tevens is er een in bestelling. 

Om hinderlijke storingen te onderdrukken zijn de electrische bedradingen 

door een koperen buis getrokken.De metingen ondervinden toch nog last van 

variaties in de netspanning;om dit te verminderen is een stabilisator in 

gebruik genomen.Pieken op de netspanning bleven echter doordringen in het 

meetgedeelte. 

December 1972 

Het mankement aan de mengkamer is opgeheven.Er is een nieu\le verdamper 

ingebouwd, waarbij tevens de afstand tussen lK-bad en verdamper groter is 

geworden, zodat er nu een kleiner warmtelek is. De He3/He4- verhoudings

meter is in gebruik genomen;dit is een belangrijk onderdeel i.v.m. de be

paling van het optimale instelpunt van de verdamper.Er is echter nog te 

weinig gemeten om dit punt te kunnen bepalen.Er is een nieuw JK- bad ont

worpen,dat thans gemaakt wordt; tevens warden nieuwe flenzen gemaakt voor 

de vacuumkamer en de heliumcryostaat. 

Met deze veranderingen ziet de mengkoeler er als volgt uit: 

Een lK-bad dat nog hetzelfde is als in januari 1972; een nieuw wordt op 

het ogenblik gemaakt. 

d I • b 1 3; 4 d• I , 1 Een ver amper met een varia e e He He - verhou ing .Het inste punt 

ligt nog niet vast, door gebrek aan voldoende metingen.Een belangrijk 

1 .dd 1 d b i· h. . d 3; 4 d. d hu pmi e voor e epa ing iervan is e He He -verhou ingsmeter; eze 

geeft goede resultaten. 

De totale warmtewisselaar bestaat uit een concentrische en een discrete 

warmtewisselaar.Het is de bedoeling er stap voor stap een aan toe te voegen 

en de invloed hiervan op de eindtemperatuur te bekijken. 

De koperen mengkamer is vervangen door een mengkamer van epibond lOOA. 

De constructie hiervan is zo, dat het CMN-poeder in rechtstreeks kontakt 

met het helium staat.Bij metingen is een reproduceerbare overeenstermning 

gevonden tussen de temperatuuraanduiding van de koolweerstand en het CMN. 

Door deze veranderingen is het mogelijk geweest, het geheel te stabiliseren 

tegen trillingen en flexibeler te maken. 
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