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INLEIDING 

In de groep magnetische ordeningsverschijnselen wordt theoretisch en 
experimenteel onderzoek gedaan naar magnetische wisselwerkingen en 
ordeningsverschijnselen die optreden in isolatoren. Bij de experimenten 
wordt gebruik gemaakt van hoge magneetvelden en lage temperaturen. 
Om deze lage temperaturen te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van 
stikstof, waterstof of helium in de vloeibare fase. Deze kryogene 
vloeistoffen hebben kookpunten van respektievelijk 77 K, 20.4 Ken 
4.2 K (bij 1 atm.). Het vrij zeldzame en dure isotoop 3He heeft een 
kookpunt van 3.2 K ( 1 atm. ). Om nog lagere temperaturen te kunnen 
bereiken kan een bad met 3He of 4He afgepompt worden. Met deze methode 
kan men kontinu koelen tot ongeveer 1 K met 4He en ongeveer 0.25-0.30 K 
met 3He. De beperkende faktor is in beide gevallen de dampdruk pd die 
exponentieel afneemt met de temperatuur: 

pd ~ exp(-L(O)/RT). (11 
Hierin is L(O) de molaire verdampingswarmte bij T = 0 _K, R de gas
konstante en T de temperatuur. 
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Bij een bepaalde temperatuur zal de dampdruk zo laag zijn dat de pomp 
geen molekulen meer kan verwijderen, ofdat (in de werkelijke situatie) 
de koeling Q = Ln net zo groot geworden is als de altijd aanwezige 
warmte-inlek (nis het aantal weggepompte mol per sec.). 
Een methode om nog lagere temperaturen (tot in het millikelvingebied) 
te bereiken is adiabatische demagnetisatie van een paramagnetisch zout. 
Deze methode heeft echter het nadeel dat het een 11 Single shot 11 methode 
is. De bereikte temperaturen zullen ten gevolge van de warmtelekken 
weer oplopen. 
In 1951 veronderstelde de Engelse fysicus H. London dat mengsels van 
vloeibaar 3He en 4He gebruikt zouden kunnen worden om lagere tempera
turen te bereiken [2]. Enkele jaren later waren er al zgn. mengkoelers 
die stabiele temperaturen tot 10 mK produceerden. Op het ogenblik is 
het gebruik van mengsels van 3He en 4He in de mengkoeler de meest toe
gepaste methode om temperaturen in het millikelvin-gebied te bereiken. 
De laagst mogelijke temperaturen die tot voor kort in de groep magne
tische ordeningsver~chijnselen gebruikt konden worden, waren die tempe
raturen die bereikt werden met een kontinue 3He verdampingsmachine 
(~00 mK). Omdat het experimentele onderzoek naar de magnetische wissel
werkingen vaak nog lagere temperaturen vereiste, was er de behoefte 
aan een koelmethode, die lagere temperaturen kon bereiken. 
Gekozen werd voor een 3He/4He mengkoeler, omdat deze een aantal belang
rijke voordelen had boven andere koelmethoden: 

- stabiele lagere temperaturen 
- kontinu koelproces 
- relatief goedkoop 
- vrij eenvoudige bediening 
- toegankelijke technische know-how bij de werkgroep Kryogene Tech-

nieken van de afdeling der Technische Natuurkunde. 
Bovendien was er in de werkgroep Kryogene Technieken een oude meng
koeler aanwezig, die niet meer gebruikt werd. Tijdens het afstudeer
werk is deze oude mengkoeler volledig gereviseerd en verbeterd. 
Tevens is alle randapparatuur gebouwd, die voor een optimale werking 
noodzakelijk is. 
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HOOFDSTUK 1 

HET PRINCIPE VAN EEN 3HE/4HE MENGKOELER 

1.1 Mengsels van 3He en 4He bij lage temperaturen 

Het principe van de werking van een 3He/4He mengkoeler wordt bepaald 
door enige bijzondere eigenschappen van een mengsel van 3He en 4He. 
Onder het À-punt (2.17 K, 37.7 torr) gaat 4He over in de superfluïde 
toestand. In een mengsel van 3He en 4He blijkt het À-punt te dalen 
naarmate de koncentratie 3He toeneemt (zie fig. 2). 
Boven 0.87 Kis het mengsel in elke willekeurige verhouding samen te 
stellen. Bij temperaturen lager dan 0.87 K treedt echter een 
splitsing van het mengsel op in twee afzonderlijke fasen, een ver
dunde fase (d) met een lagere koncentratie van 3He en een gekoncen
treerde fase (c) met een hogere koncentratie aan 3He. Deze twee fasen 
zijn in evenwicht met elkaar, analoog aan het geval van een vloeistof 
en zijn damp. 

We beschouwen nu een mengsel met een temperatuur T en een molaire 3He 
fraktie x. Wordt de temperatuur nu verlaagd, dan zal bij een temperatuur 
T* het 4He in het mengsel superfluïde worden. Bij een nog lagere 
temperatuur T' zal er een fasescheiding optreden. Een fase is rijk 
aan 3He (x~) terwijl de andere fase weinig 3He (xd) bevat. De lichtere 

Fig. 2. Het fasediagram 
voor mengsels van vloei
baar 3He en 4He, x is de 
molaire fraktie 3He. 
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gekoncentreerde fase drijft boven op de zwaardere, verdunde fase. 
Tussen deze twee fasen bevindt zich een zichtbaar oppervlak: de 
fasegrens. Bij nog verdere verlaging van de temperatuur zal de 
gekoncentreerde fase rijker aan 3He worden, terwijl er 3He uit de 
verdunde fase zal verdwijnen. Voor temperaturen < 150 mK bestaat de 
bovenste gekoncentreerde fase voor bijna 100% uit 3He. 
Voor de verdunde fase neemt de 3He koncentratie af, naarmate de tempe
ratuur daalt, bij T = 0 K echter, bestaat er nog een eindige oplosbaar
heid van 6.4% 3He. in het superfluïde 4He [3,4]. Deze eindige oplosbaar
heid is van essentieel belang voor het koelproces in de mengkoeler. 
Om deze eindige oplosbaarheid bij T = 0 K te begrijpen, moeten we ons 
realiseren dat 3He deeltjes (kernspin i) voldoen aan de Fermi-Dirac 
statistiek. In het verleden hebben experimenten en theoretische beschou~ 
wingen [5-8] aangetoond dat een verdunde oplossing van 3He in 4He bene
den 300 mK beschouwd kan worden als een ideaal Fermi-gas van 3He 
quasi-deeltjes. Deze 3He quasi-deeltjes zijn fiktieve deeltjes, met' 
een effekt i eve mass.a m3. De interaktie van het echte 3He deeltje met 
de omringende 4He deeltjes zit verwerkt in deze effektieve massa. In 
het zó verkregen model beschouwt men dus alleen 3He quasi-deeltjes die 
een wisselwerking met elkaar hebben. De effektieve massa is licht af
hankelijk van het oplossingspercentage (zie fig. 3). 

2..50 1 * 
!!!!. 
'".3 I: 1% 

Fig. 3. De relatieve massa 
'l.'~O 3H . van e 1n 4He als funktie 

5 ~ 
van de 3He koncentratie. 

1 2 3 lf 7 
• x(%) 

Het energiespektrum van 3He in 4He kan in eerste instantie geschreven worden 
als E = -E03 + p2;2m3 . (2) 
Dit is de energie van een vrij deeltje met massa m3 in een potentiaal 

-E03 . E03 isde bindingsenergie van een 3He atoom in vloeibaar 4He bij 

T = 0 K. Deze bindingsenergie neemt licht toe bij grotere x. 
3 · 3H b .. T 0 K Als L03 de verdampingswarmte van een He atoom u1t puur e lJ = 
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is (de thermodynamische potentiaal van de gekoncentreerde fase ~3c 
is dus gelijk aan -L03 ) dan bestaan er voor L03 twee mogelijkheden; 
a) IL03 1 > IE03 1, dat wil zeggen dat 3He atomen vaster in een 3He 

omgeving zitten dan in een 4He omgeving. Bij T = 0 K zal xd dan 
ook nul zijn. 

b) IL03 1 < IE03 1, in dit geval zit een enkel 3He atoom vaster in een 
4He omgeving dan in 3He omgeving. Bij T = 0 K is xd eindig. 

Dit laatste is in werkelijkheid het geval, maar het oplossen van 3He 
in een 4He omgeving kan niet onbeperkt doorgaan. Omdat 3He deeltjes 
aan de Fermi-Dirac statistiek voldoen kunnen zich maar twee deeltjes 
in een bepaald energienivo bevinden. De impulsruimte wordt daarom 
met een konstante dichtheid gevuld tot aan het Fermi-oppervlak. 
Voor de thermodynamische potentiaal bij T = 0 K geldt: 

~3d = -E03 + EF. (3) 
Er kan nu zoveel 3He opgelost worden, tot dat aan de evenwichtsvoor-
waarde ~3c = ~3d voldaan is. Er geldt in evenwicht dus: 

-L03 = •Ea3 + EF. (4) 
Bovenstaande is grafisch in figuur 4 uitgezet. Zodra ~3d > -L03 
wordt zullen de deeltjes 
naar de gekoncentreerde 
fase gaan; x0 is bereikt. 

Fig. 4. Energieschema van 
3He/4He oplossing. 

--··x 
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1.2 Stromingsschema 

In figuur 5 is een schematisch stromingsschema van de mengkoeler gege
ven. We beschouwen eerst het belangrijkste onderdeel: de mengkamer. 
Hierin bevindt zich de fasegrens tussen de gekoncentreerde en de ver
dunde fase. In 1.3 zal aangetoond worden dat de verdunde fase een gro
tere enthalpie heeft dan de gekoncentreerde fase. Dientengevolge zal 
een overgang van 3He deeltjes van de gekoncentreerde fase naar de verdun
de fase gepaard gaan met koude-produktie. 
Als nu 3He deeltjes aan de onderste verdunde fase onttrokken kunnen 
worden, dan zullen deze aangevuld worden vanuit de bovenste gekoncen
treerde fase tot de x0 van 6.4% weer bereikt is. In de verdamper, die 
rechtstreeks met de verdunde fase in kontakt staat, wordt aan het meng-
sel gepompt. Doordat de partiële dampdruk bij 0.7 K van 3He veel hoger 
is dan de partiële dampdruk van 4He (zie figuur 1) zal er hoofdzake-
lijk 3He weggepompt worden. Het transport. van de 3He deeltjes van de· 
mengkamer naar de verdamper is een gevolg van de osmotische druk (zie 1.4). 
Het uit de verdamper weggepompte 3He komt nu op kamertemperatuur en 
moet dus opnieuw ingekondenseerd worden. Hiervoor wordt het 3He eerst 
voorgekoeld tot de temperatuur van een 1 K bad. Tussen het 1 K en de 
verdamper is een konstriktie aangebracht die ervoor zorgt dat de druk 
in het 1 K bad enige malen groter is dan de verzadigde dampspanning 
van 3He bij 1 K. Nu stroomt het vloeibaar geworden 3He via een kon-, 

tinue of diskrete warmtewisselaar naar de mengkamer waar het aan de 
gekoncentreerde fase wordt toegevoegd. 
Het 4He doet in principe niet mee aan de cirkulatie en is superfluïde 
in de gehele mengkoeler; het vormt geen mechanische belemmering voor 
de erdoor stromende 3He deeltjes. 
Voor temperaturen beneden de 600 mK is de soortelijke warmte en de 
entropie van 4He verwaarloosbaar, zodat het 4He geen warmte kan op
nemen of transporteren. Om deze reden beschouwt men het 4He vaak als 
een 11mechanisch 11 of 11 thermodynamisch vakuum 11

• 

In de volgende paragrafen zal iets verder op de thermodynamica van 
3He-4He mengsels en de diverse onderdelen van de mengkoeler worden 
ingegaan. 
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----- GAS&EHANOE'LING~S':fSTEEM 
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Fig. 5. Schematisch stromingsschema van een 3He/4He mengkoeler. 
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1.3 Enthalpie beschouwingen 

De mengkamer is de plaats in de mengkoeler waar uiteindelijk de laagste 
temperaturen bereikt zullen worden. Om dit proces enigszins te begrijpen 
zullen we de enthalpie van de gekoncentreerdeen de verdunde fase moeten 
bekijken. De fasescheiding bevindt zich, bij een juiste dosering van het 
3He-4He mengsel, in de mengkamer. De koude-produktie is, zoals we hier
onder zullen zien, een gevolg van de overgang van 3He deeltjes van de 
gekoncentreerde fase naar de verdunde fase. 
t~et behulp van de eerste hoofdwet van de thermodynamica voor open sys
temen kan voor het koelvermogen Q geschreven worden . 

Q = ri3 (H3d(Tm) - H3c(Ti) ) (5) 
Hierin is n3 het aantal mol 3He dat per sekonde de mengkamer binnen-
komt (in de stationaire situatie zijn de ingaande en uitgaande hoe
veelheden 3He gelijk). H3d(Tm) is de molaire enthalpie van het 3He 
in de verdunde fase (Tm is de temperatuur van de mengkamer) en H3c(T;) 
is de molaire enthalpie van de gekoncentreerde fase, met een instroom-

tempera tuur Ti . ;.
3 

Hi, (T) 

Fig. 6. Schematische 
voorstelling van de 
mengkamer. 

------ ~-!- -------

GEI<ONC.ENTREERDE: 
Til SE' 

VERDUNDE' 
1=ASE 

-------- --l:- --------

Voor puur 3He onder de 40 mK geldt voor de soortelijke warmte [9] 

en de entropie 

--, 

--.J 

c3c = 24 T (6) 
s3c = J c3c!T dT = 24 T (7) 

Omdat experimenteel vrijwel altijd CP wordt bepaald volgt via 

CP = (aH/dT)p (8) 
voor de enthalpie van de gekoncentreerde fase 

H3c(T) = H3c(O) + 12 T2 (9) 
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In de verdunde fase is het 3He de belangrijkste komponent, omdat de 
entropie en de enthalpie van 4He te verwaarlozenzijn bij temperaturen 
in het millikelvin-gebied [10], De berekening van de enthalpie van de 
verdunde fase verloopt iets omslachtiger. De berekeningen lopen via 
de thermodynamische potentiaal. In de mengkamer geldt namelijk de 
evenwichtsrelatie 

J.l3c = J.l3d (10) 
t~et de formule 'I-ti = (aG/ani )p,T waarin G = H - TS de vr1Je enthalpie 
is kan de evenwichtsrelatie (10) geschreven worden als 

H3c - TS3c = H3d - TS3d (11} 

Experimenteel blijkt dat onder de 40 mK voor de soortelijke warmte van 
de verdunde fase geldt [11] 

dus 
c3d = 108 T 
s3d = 108 T 

(12} 
( 13) 

Door nu (7), (9) en (13) in te vullen in vergelijking (11) krijgen we 
voor de enthalpie van de verdunde fase 

H3d = H3d~O) + 96 T
2 (14} 

Uit de evenwichtsrelatie (10) volgt ook nog 

H3c(O) = H3d(O) (15} 
Als nu (9), (14) en (15) in de vergelijking (2) ingevuld worden krijgen 
we voor het koelvermogen van de mengkamer 

• • 2 2 
Q = n3 (96 Tm- 12 Ti). (16) 

We zien dat voor lage temperaturen het koelvermogen kwadratisch met 
de temperatuur afneemt, terwijl dit voor verdampingskoelmachines 
exponentieel met de temperatuur afneemt. 

50 IOO 15'0 200 

1 
ENTH~LPIE { ~ol K) 

3.0 

2..0 

1.0 

150 
--+• T(mK) 

Fig. 7. Enthalpie van de verdunde en de gekoncentreerde fase bij 
lage temperaturen. 
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1.4 Osmotische druk 

In de vorige paragraaf werd uiteengezet dat de overgang van 3He 
deeltjes uit de gekoncentreerde fase naar de verdunde fase gepaard 
gaat met koeling. De 3He deeltjes in de verdunde fase worden naar de 
verdamper gedreven ten gevolge van een osmotische druk. Om deze 
osmotische druk te begrijpen gaan we eerst wat verder in op de thermo
dynamische eigenschappen van 3He-4He mengsels. 
Voor de bewegingsvergelijking van superfluïde 4He kan de volgende 
vergelijking geschreven worden [12]; 

m4 a;at vs = -v~4 , (17) 
hierin is m4 de massa van een mol, vs de snelheid van het superfluïdum 
en ~4 de partiële thermodynamische potentiaal van 4He per mol. 
In de evenwichtssituatie moet gelden v~4 = 0. Als nu in een bepaalde 
situatie geldt dat v~4 * 0 dan zal hèt superfluïde 4He versneld 
worden tot de evenwichtssituatie (v~4 = 0) weer hersteld is. 
In zuiver 4He is ~4 eenfunktie van de temperatuur en de druk 

d~4 (p,T) c (a~4;aT)p dT + (a~4;ap)T dp (18) 
oftewel 

d~4 (p,T) = -s4 dT + v4 dp (19) 
Hierin zijn s4 en v4 respektievelijk de entropie en het volume per 
mol van zuiver 4He. 
In een verdunde oplossing is ~4 echter ook afhankelijk van de hoe
veelheid 3He. Beschouw ter illustratie twee vaatjes A en B die met 
elkaar verbonden zijn door een superlek (doorvoer waardoor alleen 
het superfluïde 4He kan stromen). In vaatje-A bevindt zich een verdunde 
oplossing op temperatuurT, druk pen de molaire koncentratie van 3He 
is x. In vaatje B zit zuiver 4He met een temperatuur T en een druk p 
die nagenoeg gelijk aan nul is. In de verdunde oplossing geldt nu de 
relatie van Gibbs-Duhem [13], 

A 

3He +"He 
( T, p,x) 

B 

"'He 
T:o, p:o 

(201_ 

Fig. 8. Illustratie 
betreffende de osmo
tische druk. 
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Hierin ZlJn ~3d en ~4d respektievelijk de thermodynamische potentiaal 
per mol 3He en 4He in de verdunde fase. Voor de thermodynamische 
potentiaal ~4 kan geschreven worden 

d~ = (a~4d) dT + (a~4d) dp + (a~4d) dx 
4d ~ p,xd \ ap T,xd \axd p,T d' (21) 

Integratie van deze vergelijking levert 

fT (a~4d) 
~4d(p,T,x) - ~4d(O,O,O) = 0 --ar- p=O,xd=O dT + 

I
P (a~4d) Jxd(a~4d) 

0 ~ xd=O,T dp + 0 axd p,T dxd. (22) 

Willen we dat het in figuur 8 geschetste systeem in evenwicht is dan 
moet dus gelden v~4 = 0 oftewel 

~4d(p,T,x) = ~4d(O,O,O) 
In dat geval houden we van (22) de volgende vergelijking over 

J
T JP Jxd (a~4d) -s4 dT + v4 dp + ax-- T dxd = o. 

0 • 0 0 d p, 

(23) 

(24) 

Hierin in s4 = -(a~4d;aT)p=O,xd=O de entropie van een mol 4He en 

v4 = (a~4d;ap)xd=O,T het moiaire volume van 4He bij een temperatuur T. 

Met behulp van de relatie van Gibbs-Duhem (20) is de laatste term 
nog anders te schrijven; 

IT . JP Jxd (a~3d) o -s4 dT + o v4 dp + o - axd p,T (25) 

Als nu verondersteld wordt dat het partiële molaire volume van 4He 
onafhankelijk van de druk is, dan krijgen we de volgende uitdrukking voor 
de druk in vat A; 

p = _l_ S dT + _l_ d - d __12. dx rT Jx x fa~ ) 
v4 oJ 4 . v4 o (1 - xd) \axd p,T d 

(26) 

De druk is een sommatie van twee termen. De eerste term is de zgn. 
fonteindruk, de tweede is de osmotische druk. De fonteindruk bewerk
stelligt dat het 4He zich naar de plaats met de hoogste temperatuur 
begeeft. Omdat bij temperaturen onder de 600 mK de fonteindruk vele 
malen kleiner is dan de osmotische druk (zie figuur 9), zal deze 
verder buiten beschouwing gelaten worden. De osmotische druk rr is een 

gevolg van het feit dat in vat A 3He atomen aanwezig zijn. 
Met behulp van de Fermi-vloeistoftheorie [14] wordt voor ~3d de 
volgende uitdrukking gegeven; 
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u3d = RT f ln ~ + ln ~ [ 2rr~ ]
312 

] - E03 , (27) 
L v4 m*kT 

hierin zijn v4 en m* licht van x afhankelijk.Nu kan bij benadering 
voor de osmotische druk geschreven worden 

IT = RTxd;v4 (28) 
Een meer gedetailleerd verloop van de osmotische druk rr.is voor verschil
lende waarden van x in figuur 9 weergegeven. 
We passen nu het bovenstaande toe op het systeem dat bestaat uit de ver
damper (T ~ 700 mK) en de mengkamer (T ~ 50 mK). Als zich tussen de ver
damper en de mengkamer alleen een superlek zou bevinden, zou onder de aan
name dat de druk in de verdamper ongeveer gelijk is aan die in de meng
kamer het 4He gaan stromen totdat de osmotische druk rr in de verdamper 
gelijk zou zijn aan die in de mengkamer. Uit figuur 9 is te zien, dat in 
dat geval de koncentrati.é 3He zou dalen van 6.4% in de mengkamer tot 

10 

1( 
l i:orr) 

1 

0.1 

0.01 

l'OEAFJL 1-"ERI11 DIRAC GAS X:O.o~'i..--------------------------------

10 30 100 3oo T(mK) ---. 
Fig. 9. De berekende osmotische druk van een mengsel van 3He-4He 
als funktie van de temperatuur, ook de fonteindruk is aangegeven. 
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ongeveer 0.8% in de verdamper. In de reële situatie echter is de ver
binding tussen de mengkamer en de verdamper geen superlek, maar een 
nauw kapillair waardoor ook het 3He kan stromen. Om te zien wat er in 
dit geval gebeurt, gaan we uit van een situatie, waarbij overal geldt 
dat v~4 = 0 (de stationaire situatie m.b.t. het 4He ), zodat de kon
centratie 3He geleidelijk daalt van 6.4% in de mengkamer tot 0.8% in 
de verdamper. Als in deze situatie 3He deeltjes uit de verdamper wor
den verwijderd (b.v. door middel van pompen), zal aan de evenwichts-

·voorwaarde v~4 = 0 niet meer voldaan zijn. Het superfluïde 4He wordt 
nu versneld in de richting van de mengkamer en zal daar druk opbouwen. 
De enige manier om ervoor te zorgen dat de druk in de verdamper en de 
mengkamer weer dezelfde waarde aanneemt, is een transport van 3He 
deeltjes van de mengkamer naar de verdamper. Hiermede is de rol die 
de osmotische druk speelt enigszins toegelicht. 

1.5 1 K bad en konstriktie 

Het mengsel (voorn~melijk 3He) dat via het gasbehandelingssysteem weer 
ingekondenseerd moet worden wordt eerst voorgekoeld in de 4He kryostaat. 
Hierna wordt het mengsel door een warmtewisselaar geleid, die zich in 
het 1 K bad bevindt. Dit 1 K bad bestaat uit een koperen potje, waarin 
zich een hoeveelheid 4He bevindt, waaraan gepompt wordt. De temperatuur 
hiervan varieert van 1.0 - 1.6 K (afhankelijk van de warmtebelasting). 
Deze temperatuur is in principe laag genoeg om het 3He te kondenseren. 
We kunnen onderscheid maken tussen een kontinu en een diskreet 4He vullend 
1 K bad. 
Een diskreet vullend 1 K bad heeft als nadeel dat bij het vullen een 
plotselinge warmtebelasting optreedt, die de temperatuur in de lager 
gelegen delen van de mengkoeler kan beïnvloeden. Bij een kontinu 1 K 
bad zal de temperatuur stabieler zijn, maar de eindtemperatuur zal 
iets hoger liggen vanwege de kontinue warmtebelasting ten gevolge van 
het binnenkomende 4He. 
In de bestaande mengkoeler is gebruik gemaakt van een kontinu vul
lend 1 K bad. De voornaamste funktie is namelijk het afkoelen en in
kondenseren van het binnenkomende 3He, hierbij was de iets hogere 
eindtemperatuur niet storend. Het volume van het door ons gebruikte 

1 K bad is 6.2 cm3• In figuur 10 is een schematische.tekening van het 
1 K bad en de konstriktie weergegeven. 
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De warmtebelasting van het 1 K bad bestaat voornamelijk uit het koelen 
en het inkondenseren van het 3He (<SmW), de thermische verankering van 
de elektrische bedrading op het 1 K bad (~2mW) en de warmtegeleiding 
via de pompbuis van het 4He bad naar het 1 K bad. Het vloeistof nivo 
in deze pompbuis zal zich nu zo instellen dat de totale warmtebelasting 
even groot is als de koeling verkregen door de verdamping van het 4He. 
Het kritische vermogen van het 1 K bad wordt geschat op ongeveer 
25 milli-Watt. Dat wil zeggen dat bij warmtebelastingen tot 25 mW 
het 1 K bad in staat is om zijn temperatuur in de buurt van de 
1.4 - 1.6 K te houden. Bij warmtebelastingen die groter zijn zal de 
temperatuur na enige tijd snel stijgen. 

Als konstriktie (zie figuur 10) is een CuNi kapillair (~ 0.3 mm) genomen, 
waar doorheen een konstantaandraad van ~ 0.24 mm is getrokken. De 
lengte van het gehele kapillair is ongeveer 80 cm en de impedantie 

Z = 0.5 x 1012 cm-3• 
Deze is berekend via metingen bij kamertemperatuur volgens de formule 

PROP 
G8SINTE~O 
KoPe'R 

1K &AD 

POMP 
V~Kuürtk~tfER 

1--t---+----MENGSilTo&VoER 

•----~--'t He N•vo 1 K &QD 

WARt1TEW'ISSELR~R 
•--- I\-< &'lO 

- - KONSTRIKTIE 

Fig. 10. Schematische tekening van het 1 K bad en de konstriktie. 
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z = .!. b.p b.t (29) 
n b.V 

hierin is b.p het drukverschil dat in b.t sekonden een volume gas b.V 
met absolute viskositeit n verplaatst (absolute viskositeit = kinema
tische viskositeit x dichtheid).De prop van gesinterd koper dient als 
filter om verstoppingen te voorkomen. 
De mengselwarmtewisselaar bestaat uit een kamertje, gevuld met gesinterd 
koper. 
De konstriktie dient ervoor om een druk op te bouwen, die enige malen 
hoger ligt dan de dampdruk van 3He bij die temperatuur. Is deze impe
dantie te klein, dan gaat een gedeelte van het mengsel als damp mee 
en zal op lager gelegen plaatsen kondenseren, hetgeen hinderlijke warmte
belastingen geeft. Voor de gebruikte konstriktie werd een waarde van 
2.83 x 1012 cm-3 gevonden. De kondensatiedruk ligt in dat geval tus-
sen de 50 en 250 torr, afhankelijk van de cirkulatiesnelheid (zie3.2}. 
De temperatuur van het 1 K bad wordt gemeten via de ·waarde van een 
220 o, 1/8 Watt speerweerstand. 

1.6 De mengkamer 

In ons systeem is de mengkamer een koperen· potje met een voluma van 
12.1 cm3 waarin de fasescheiding plaatsvindt. De aan- en afvoer van het 
mengsel (voornamelijk 3He) vindt plaats door een dubbelwandig kapillair, 
dat aangesloten is op de kontinue warmtewisselaar. Het onttrekken van 3He 
deeltjes geschiedt via het buitenste kapillair dat bijna tot op de bo
dem van de mengkamer komt (zie figuur 11). In dat geval is het instel
len van de hoogte van de fasegrens niet zo kritisch. 
De aanvoer van 3He gebeurt via het binnenste kapillair dat uitkomt in 
de onderste verdunde fase. Deze opzet is gekozen, omdat het binnenkomende 
helium minimaal de temperatuur van de wand heeft (deze is vaak iets 
hoger dan de temperatuur van de vloeistof) en zodoende in de verdunde 
fase nog eens extra voorgekoeld wordt.Het feit dat de wand een iets 
hogere temperatuur heeft dan de vloeistof is een gevolg van de Kapitza
weerstand in kombinatie met de warmtebelasting op de mengkamer. De 
Kapitza-weerstand is een thermische weerstand di~ optreedt aan het 
grensvlak tussen twee verschillende stoffen en die pas bij lage tempe
raturen (T<100 mK) belangrijk wordt. Deze Kapitza-weerstand is een 
gevolg van het niet aan elkaar aangepast zijn van de fonenen-spektra 
in de beide stoffen. 

De Kapitza-weerstand voldoet aan de volgende relatie 
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(30) 

Hierin is C een konstante, die afhangt van de materialen waartussen 
de warmte-overdracht plaatsvindt en A het kontakt-oppervlak [15]. 

We zien dat bij oppervlakte-vergroting de Kapitza-weerstand afneemt. 
In de mengkamer kan het kontakt-oppervlak vergroot worden door de meng
kamer van binnen te sinteren met koper. 
De temperatuur in de mengkamer kan bepaald worden via de waarde van een 
koolweerstand of via de susceptibiliteit x van een paramagnetisch zout, 
b.v. Ce2Mg3(N03)12 . 24H2o. Dit zout volgt de wet van Curie x-= C/T 
over bijna 3 dekaden vanaf 6 mK. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan 
op de thermometrie. 
In 1.3 was voor het koelvermogen afgeleid 

• . 2 2 
Q = n3[96 Tm- 12 Ti]. 

In de situatie dat het koelvermogen gelij~ is aan de altijd aanwezige 
warmtelekken (warmtegeleiding via de bevestiging of elektrische bedra
ding, warmtebelastî.ng ten gevolge van het binnenkomende 3He of tril
lingen en straling) geldt: Q ~ 0 dus T ~ 0.35 T .. m 1 
De eindtemperatuur van de mengkamer is dus direkt afhankelijk van de 
temperatuur van het binnenkomende 3He. Deze moet daarom met behulp 
van warmtewisselaars zo laag mogelijk gemaakt worden. Hierop wordt 
in 1.8 wat verder ingegaan. 

Fig. 11. 
De mengkamer. 
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1.7 De verdamper 

In de verdamper wddt aan het 3He-4He mengsel gepompt. Verderop in deze 
paragraaf zal uiteengezet worden waarom het voordelen heeft voornamelijk 
3He aan de cirkulatie te laten deelnemen. 
In tabel 1 is de partiële dampspanning p3 van 3He en de verhouding 

4 p3;p4 gegeven.(p4 is de partiële damdspanning van He). 

Tabel 1 
T ( K) 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 

p3 (lJHg) 14 23 34 48 64 83 103 126 

P/P4 909 303 122 56 29 16 9 6 

Om nu te voorkomen dat er 4He meegaat cirkuleren zou de temperatuur 
van de verdamper zo laag mogelijk genomen moeten worden. Oit heeft 
echter ook weer een nadeel: de cirkulatie wordt dan namelijk erg laag 
(bij een gegeven maximale pompkapaciteit) en dit is weer nadelig voor 
het koe 1 vermogen. , 
In de praktijk zal éen kompromis gevonden moeten worden; dit ligt in 
de buurt van de 0.6-0.7 K. Er doet zich echter nog een ander verschijn-
sel voor waar rekening mee moet worden gehouden.Het 4He is bij de beschouw
de temperaturen superfluide. Ten gevolge van de filmkruip komt er meer 
4He in de pompleiding dan op grond van tabel 1 zou worden verwacht. 
De filmkruip kan sterk verkleind worden door op het uiteinde van de pomp
buis een stook- wikkeling aan te brengen, die deze 4He film 11Wegbrandt 11

, 

Door het plaatsen van schotten in de verdamper moet er dan wel voor 
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Fig. 12. De verdamper. 
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gezorgd worden dat dit verdampende 4He niet bij de pompbuis kan komen. 
In figuur 12 is een schematische tekening van de verdamper weergegeven. 
De temperatuur van de verdamper wordt gemeten via een koolweerstand, 
die zich in de vloeistof bevindt en om de verdamper is nog een stook
wikkeling aangebracht, waarmee de temperatuur geregeld kan worden. 
Als er te veel 4He mee zou cirkuleren, kan dit op twee manieren ver
storingen geven. Ten eerste wordt de eindtemperatuur van de mengkamer 
iets hoger, omdat niet al het binnenkomende helium voor het verdunnings
mechanisme gebruikt kan worden. Ten tweede bestaat er gevaar voor het 
ontstaan van een superfluïde 11 plug 11 in de kontinue warmtewisselaar 
(zie figuur 13). Als nu 3He deze 11 plug 11 binnenstroomt treedt er koeling 
op, maar bij het weer naar buiten treden van het 3He vindt soms nade
lige opwarming plaats. 

Fig. 13. Schematisçhe 
voorstelling van een 
superfluïde 11 plug 11

• 

KOELING 

GEkONCENTREE'ROE F~SE 

vEROuN06' +'RSE 

Ter voorkoming van zo'n superfluïde 11 plug 11 is het gewenst om de stroom
snelheid aan de gekoncentreerde zijde zo hoog mogelijk te houden. 

1.8 De warmtewisselaar 

In de praktijk vormt het 3He dat de mengkamer binnenkomt de ,grootste 
warmtebel~ting op de mengkamer. In 1.6 bleek dat de temperatuur van 
de mengkamer niet lager komt dan ongeveer 1/3 van de temperatuur van het 
binnenkomende.helium. Om het 3He zo goed mogelijk voor te koelen wordt 
gebruik gemaakt van warmtewisselaars. 
De kontinue warmtewisselaar bestaat uit twee in elkaar geschoven Cu-Ni 
kapillairen (buitendiameter 1 en 0.5 mm en wanddikte 0.1 mm) met een 
lengte van 200 cm. Om ruimtebesparende redenen is deze warmtewisselaar 
in spiraalvorm gewonden tot een lengte van ongeveer 10 cm. Een dergelijke 
konstruktie moet de warmtegeleiding in de lengte-richting beperken 
en de warmte-overdracht in de radiële richting bevorderen. 
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De warmte wordt uitgewisseld tussen de verdunde fase (koud, in de 
buitenste ruimte) en de gekoncentreerde fase (warm, in de centrale ruimte) 
via de wand van het binnenste kapillair. 
Aan de gekoncentreerde kant moet ervoor gezorgd worden dat na de 
hoofdimpedantie de druk overal groter is dan de dampdruk van 3He bij 
de heersende lokale temperatuur, omdat anders dampbellen 3He mee naar 
beneden gaan, die bij kondensatie warmte afgeven.Omdat de impedantie 
van de warmtewisselaar te laag is om aan die voorwaarde te voldoen, is 
er een sekundaire impedantie aangebracht aan het begin van de kontinue 
warmte wisselaar. De waarde van deze impedantie Z = 4.3 x 1011 cm-3• 
Beneden deze sekundaire impedantie zorgt de hydrostatische druk van het 
3He ervoor dat de druk groter blijft dan de dampdruk. Omrekenings
faktor: 1 torr a 16.7 cm 3He. 
Ten gevolge van de Kapitza-weerstand wordt de warmte -uitwisseling tussen 
de verdunde en de gekoncentreerde fase steeds moeilijker naarmate de 
temperatuur daalt. Door oppervlakte-vergroting kan de Kap1tza-weerstand 
verkleind worden. Dit wordt toegepast in diskrete warmtewisselaars. In . 
de gebouwde mengkoeler, waar temperaturen van 50 mK haalbaar moeten 
zijnis geen gebruik gemaakt van diskrete warmtewisselaars, aangezien 
dit niet noodzakelijk bleek. Het inbouwen van deze diskrete warmtewis
selaars kan echter met weinig moeite gedaan worden. 
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Voor het bepalen van de temperatuurin het lage temperaturengebied be
staan tegenwoordig verschillende soorten thermometers. t~eestal zijn dit 
sekundaire thermometers, waarbij de temperatuur bepaald wordt via een 
temperatuursafhankelijke fysische grootheid zoals de elektrische weer
stand of de magnetische susceptibiliteit; De keuze van de juiste thermome
ter is uiteraard afhankelijk van eisen met betrekking tot de afmeting, 
het temperatuurbereik, de nauwkeurigheid, de reproduceerbaarheid etc. 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de weerstands- en suscepti
biliteitsthermometer. 

2.2 Weerstandsthermometrie 

De meest gebruikte.weerstandsthermometers zijn koolweerstanden en 
germaniumweerstanden. Koolweerstanden van het fabrikaat 11 Speer 11 vol
doen zeer goed in het temperatuurgebied van 10 mK tot 4.2 K. De weer
standswaarde loopt op van ongeveer 400 n bij 4.2 K tot ongeveer 
50 kn bij 30 mK. Een groot voordeel is dat de gevoeligheid van een kool
thermometer bij lagere temperaturen toeneemt, waardoor het mogelijk. is 
om kleine temperatuursverschillen goed te meten (b.v. soortelijke warmte 
metingen). Bij 4.2 Kis de gevoeligheid (1/R} (dR/dT} 0.06 K-1 ter-
wijl deze bij 50 mK opgelopen is tot 15 K-1. 
Een ander voordeel is dat koolweerstanden relatief goedkoop zijn en 
verder zijn ze door hun kleine afmetingen gemakkelijk te monteren. De 
weerstandsmeting wordt in de praktijk meestal twee- of driedraads uit
gevoerd (zie 2.5). 
Een nadeel van de koolweerstand is dat de temperatuur-weerstand karakteris
tiek verandert. De weerstanden dienen dus vaak opnieuw geijkt te worden. 
Het s~reekt natuurlijk vanzelf dat de weerstand in een zo goed mogelijk 
thermisch kontakt moet-zijn met het te meten objekt, ook het thermisch 
verankeren van de toevoerdraden aan het te meten objekt is uiterst be
langrijk. Hiermee samen hangt de elektrische dissipatie in de weerstand 
tijdens de meting van de weerstandswaarde. Is deze dissipatie Q = r2R 

te hoog dan bestaat de kans dat het inwendige van de weerstand een bedui
dend hogere temperatuur aanneemt dan de omgeving (het te meten ob-
jekt). Figuur 14 is wat dit betreft zeer illustratief: hierin is bij een 
konstante mengkamer temperatuur van 40 mK de weerstandswaarde van een 
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Fig. 14. Weerstandswaarde van een "Speer•• koolthermometer als funktie 
van het gedissipeerde vermogen en de resulterende fout in de temperatuur
bepaling, bij een konstante mengkamertemperatuur van 40 mK. 

,. 
koolweerstand (die zich in de vloeistof bevond} uitgezet tegen het ge-
dissipeerde vermogen. In de figuur is ook de resulterende fout in de 
temperatuurbepaling uitgezet. We zien dat het aanbeveling verdient slechts 
een zeer klein elektrisch vermogen aan ~e weerstand toe te voeren. 
Anderzijds echter is op grond van elektronische argumenten [16] in te 
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zien dat de nauwkeurigheid waarmee de weerstand en dus ook de tempera
tuur te bepalen is evenredig is met de spanning over de koolweerstand. 
Er is tijdens de experimenten gekozen voor een effektieve brugspanning 
van 35 ~V voor temperaturen onder 100 mK en een effektieve brugspanning 
van 106 ~V voor temperaturen boven 100 mK. Hierbij was de dissipatie 
in de weerstand klein genoeg en kon de gebouwde meetbrug (zie 2.5) 
weerstanden detekteren met een fout van 0.5%. De resulterende fout in 
de temperatuur bedraagt dus 0.25 mK bij 50 mK. 
Een empirische formule van Brown [17] stelt dat de dissipatie in een 
koolweerstand kleiner moet zijn dan 10-9 T3 Watt (T in Kelvin}. 
Coops en De Waele [18] hebben gemeten bij welke dissipatie het gebruikte 
type koolweerstand 1% gaat afwijken van de in feite bij die temperatuur 
behorende weerstandswaarde. 
In figuur 15 zijn de empirische formule van Brown en de resultaten van 
Coops en De Waele uitgezet in een grafiek. Tevens is in deze figuur de 
feitelijke dissipatie gedurende. de in dit verslag beschreven metingen uit
gezet. 
Tijdens de experimenten is ook gebruik gemaakt van een germaniumweerstand. 
Deze thermometer heeft als voordeel boven de koo1weerstand dat de repro
duceerbaarheid erg goed is (b.v. < 0.5 mK bij 4.2 K). Er is gebruik 
gemaakt van een germaniumweerstand van het fabrikaat 11 Lake Share 
CryotronicS 11 (type GR-200A-100). De weerstand is geijkt tegen een door 
de fabriek geijkte germaniumweerstand en met behulp van een numeriek 
interpolatie programma is de waarde ervàn getabe1leerd van 500 mK tot 
4.25 K in stappen van 1 mK. De weerstandswaarde 1oopt van 133n bij 4.2 K 
tot ongeveer 4 kn bij 500 mK. Bij 4.2 Kis de gevoe1igheid (1/R} (dR/dT}_ 
van deze weerstand 0.26 K-1 terwijl deze bij 450 mK is opgelopen tot 
3 K- 1. Om inwendige opwarming van de weerstand te voorkomen dient de 
elektrische dissipatie volgens opgave van de fabrikant altijd kleiner dan 
10-8 Watt te zijn bij temperaturen lager dan 1 K. Bij hogere temperaturen 
mag de dissipatie in de buurt van de 10-7 Watt liggen. Om een optimale 
stabi1iteit en reprodu~eerbaarheid te krijgen wordt de germaniumweerstand 
met behulp van een vierdraadsmeetbrug gemeten. Voor een beschrijving van 
een vierdraadsmeetbrug wordt verwezen naar de 1iteratuur (16]. 
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2.3 Paramagnetisme; eigenschappen van CMN 

Alvorens we de eigenschappen van CMN en de susceptibiliteitsthermo
metrie zullen behandelen zal kort worden ingegaan op het gedrag van 
paramagnetische stoffen bij lage temperaturen. 
Beschouw een aantal onafhankelijke identieke dipolen met magnetische 
momenten~· in een magneetveld H. De Hamiltoniaan van een dergelijk 

-1 -
systeem is te schrijven als 

JP = r 11. = r gaHJ. (.!:!. // z-as) (31} o1 . en 1 . 1 z 
1 1 

hierin is g de splitsingsfaktor, 13 het Bohrmagneton en J het kwantum
getal van het totale impulsmoment (i= h + ~ ). De oplossing van 
deze hamiltoniaan geeft de diskrete energienivo's 

Em = -gamiH met mi = -J,-J+1, ••••• ,J-1,J. (321 

De bezettingsgraad van deze energienivo•s wordt gegeven door de 
Boltzmanndistributie. Met behulp van de toestandssom Z = (Zi)N, zie b.v. 
[19], is een uitdrukking voor de magnetisatie af te leiden. Dit is de . 
formule van Brilloujn 

M 2J+1 2J+1 1 x m =- = BJ(x) =- coth -x -- coth-. (33) 
NgaJ 2J 2J 2J 2J 

Hierin is x de verhouding van magnetische en thermische energie 
x= (g13JH)/(kT). 

Als x<< 1 kan via reeksontwikkeling 
J+l x 

BJ(x) = --
J 3 

(34) 

voor BJ(x) geschreven worden 

(35) 

Voor de magnetisatie wordt in dat 
2 2 

geval gevonden 

M = Ng 13 J(J+l) = f H 
3kT T 

Voor de susceptibiliteit geldt 
X = WH = C/T 

c = Nla
2
J(J+1) 

3k 
(36) 

(37} 

In bovenstaande afleiding is verondersteld dat de magnetische momenten 
onafhankelijk zijn. In een fysisch reëel systeem bestaan er altijd een 
magnetische interaktie_ Jij tussen de momenten. 
Verder geldt voor CMN, dat bij de susceptibiliteitsmeting gebruikt 
wordt, het feit dat zowel de splitsingsfaktor als de magnetische inter
akties anisotroop zijn, dus in feite gerepresenteerd moeten worden door - -de tensoren g .. en J. .. 

1 J 1 J 
Het effekt van de magnetische interakties bij relatief hoge temperaturen 
{kT>> Jij) kan berekend worden door de toestandssom te ontwikkelen naar 
machten van Jij/kT [20]. Het resultaat van deze hoge temperatuur reeks
ontwikkeling (H.T.E.) is dat de eenvoudige Curie wet voor de susceptibili-
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teit gemodificeerd wordt tot de zogenaamde Curie-Weiss wet 
c x = 

T - e 
waarin 2 e2 J (J+1) N gcxoc 

c = ex= x, y, z, 
3k 

en 

= -2J(J+1) ~Jij~v ga~ gav 
eococ L 3k i~j gaÀ gaÀ 

a,À,~,v 

= x, y, z. 

{38) 

(39) 

(40) 

We zien dat de experimenteel te bepalen susceptibiliteit afhangt van de 
oriëntatie van het preparaat. In de praktijk wordt gemeten aan poeder
vormig CMN zodat we bovenstaande uitdrukking moeten middelen over alle 
mogelijke oriëntaties. Het resultaat is 

ceff 
x = (41) 

waarin 
T - 9eff 

N ( 2 + g2 + g2 = ' 9xx yy zz 
ceff ---.------~~-------------------

9 k 

) e2 J ( J + 1 ) 
(42) 

De uitdrukking voor eeff is vrij gekompliceerd en is hier niet van weze
lijk belang; voor O~N is namelijk experimenteel gevonden eeff F::~ 2 mK 
[21] waaruit blijkt dat de invloed van eeff in het voor ons interessante 
temperatuurgebied ( T > 40 mK ) vrijwel verwaarloosbaar is. 

Ceriummagnesiumnitraat (Ce2Mg3(N03)12 .24H2o of kortweg CMN) is een van 
de meest gebruikte stoffen vóor de thermometrie in het millikelvin
gebied. CMN kristallen zijn gegroeid door Mg(N03)2.6H2o (oplosbaarheid 
12S g per 100 cc H20) en Ce(N03)2.6H2o (goed oplosbaar in H20) in een mo
laire verhouding 3:2 in water te laten uitkristaliseren. 
Het kristal behoort tot de ruimtegroep R~. De eenheidscel is opgebouwd uit 
drie [Mg{H20) 6J2+ -komplexen, twee [Ce(N03)6J3--komplexen en 6H2o die 
niet tot een kamplex behoren [22]. De onderlinge afstand van de ce3+ 
ionen is 8 ~ • Het molekulaire gewicht bedraagt 1S30 terwijl de dicht
heid bi~ 300 K gelijk is aan 2.10 x 103 kg/m3 en bij 4.2 K gelijk is aan 
2.14 x 103 kg/m3. De elektronenkonfiguratie van het Ce3+ ion is 

10 1 2 6 ....•..•. (4d) {4f) (Ss) (Sp) . Het ene elektron in de 4f schil veroorzaakt 
het paramagnetisch gedrag. Voor het vrije ion geldt S = ~, L = 3 en met 
behulp van de regels van Hund J = S/2, dus een 2FS/2 toestand. Door de af
schermende werking van de Ss en de Sp schil blijft de spin-baan koppeling 
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groot ten opzichte van het kristalveld en is J een goed kwantumgetal. 
Ten gevolge van het elektrische kristalveld worden de 2J + 1 = 6 nivo• s 
opgesplitst in drie doubletten. Het onderste nivo is de 1±1/2 > toestand, 
daarboven bevinden zich de 1±3/2 > en 1±5/2 > toestanden op respektie
velijk 34 ken 200 k afstand. Bij temperaturen in het heliumgebied is dus 
alleen het onderste nivo bezet. De g-faktor wordt ten gevolge van het kris
talveld zeer anisotroop; g~ = 1.84 en gil = 0.024, waarbij ~en // betrek
king hebben op dec-as van het-kristal. In het ab vlak is het kristal 
magnetisch isotroop (21]. Het feit dat CMN de wet van Curie x= C/T 
over bijna drie dekaden blijkt te volgen, maakt CMN zeer geschikt voor 
thermometrie. Een enkel kristal volgt de wet van Curie vanaf ongeveer 
7 mK (23]. Voor een cilinder met CMN poeder geldt de wet van Curie vanaf 
3 mK [24]. Waarom CMN in poedervorm de wet van Curie langer volgt dan 
een éénkristal is nog niet helemaal duidelijk [24,25].Een groot voordeel 
van CMN in poedervorm is het feit dat het thermisch kontakt met het 
3He/4He mengsel van de mengkamer beter wordt. Bovendien zijn de relaxa
tietijden kleiner d~n in het geval van een enkel éénkristal. 

2.4 Susceptibiliteitsthermometrie 

In figuur 16 is een schematische tekening van de CMN thermometer gegeven. 
Het spoelenstelsel bestaat uit een primaire spoel van 2000 windingen 
supergeleidende niobiumdraad en een sekundaire spoel van 2 x 3000 win
dingen koperdraad (~ 30 ~m). De onderste helft van de sekundaire spoel 
is tegengesteld gewikkeld aan de bovenste helft. Dit is gedaan om het 
11 lege-spoeleffekt 11 zo goed mogelijk te kompenseren en heeft als extra 
voordeel dat induktiespanningen ten gevolge van externe stoorvelden sterk 
worden onderdrukt. Het cilindertje met CMN poeder bevindt zich in de bo
venste helft van het spoelenstelsel. De wederkerige induktie tussen pri
maire en sekundaire spoel is een maat voor de magnetisatie (dus suscep
tibiliteit) van het CMN. 

Fig. 16 Schematische 
voorstelling de CMN spoel. 
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De induktiespanning over de sekundaire spoel wordt gemeten met een 
fase-gevoelige versterker (zie 2.5). Omdat de susceptibiliteit gemeten 
wordt met een wisselend magneetveld H, meten we de dynamische suscep
tibiliteit. De magnetisatie M oscilleert met dezelfde frekwentiewals 
het magneetveld, echter met een fase-verschil: 

H = H
0 

exp(iwt) (43) 
M = M

0 
exp(iwt - i~) (44) 

aM . M Mo M 
x =-=...2.exp(-i<P) =-cos<P i~sin<P =x'- ix'' (45L 

aH H
0 

H
0 

H
0 

Om een indruk te krijgen van de grootte-orde van de spanningen over de 
sekundaire spoel zal hieronder een globale berekening gegeven worden. 
De berekeningen worden uitgevoerd in het SI stelsel. 
Voor de magnetische induktie in de sekundaire spoel geldt 

(1+x) llo N1 I 
B = ( 461 

1 

Hierin is I = I
0 

e~p(.iwt) de stroomsterkte door de primaire spoel ( N1 
is het aantal windiflgen ) en 1 de lengte • hierbij zijn de spoelen be
naderd door een zeer lange solenoïde. Voor de induktiespanning Eind 
kan geschreven worden 

d~ (l+x) ll0 N1 w I A 
-Eind =- = N2----------

dt l 
(47) 

hierin is ~de magnetische flux door het oppervlak A en N2 het aantal 
windingen van de sekundaire speelhelft. De induktiespanning bestaat uit 
twee bijdragen. De term N2 llo N1 w I A I 1 is een bijdrage die onaf
hankelijk is van het sample. Deze wordt gekompenseerd door de onderste 
helft van de sekundaire spoel, die dezelfde bijdrage levert echter met 
een tegengesteld teken. De term N2 x llo N1 w I A 1 1 is de bijdrage van 
het CMN. Voor de susceptibiliteit x geldt x= CIT, met de Curie-

konstante llo n N g2 a2 S (S+1) 
cmo 1 = 3 k ( 48) 

-7 llo = 4 ~ 10 - VsiAm 
a = 9.27 x 1o-24 JIT 
N = 6.02 x 1023 11mol 
g2= (113) (1.842 + 1.842 + 0.0242) 
s = 112 
k = 1.38 x 10-23 JIK 
n = 2 (aantal magnetische ionen per formule-eenheid) 
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Ingevuld levert dit een waarde 
-6 3 C 1 = 5.32 x 10 m Klmol (49) 

mo 3 
Invullen van de molaire dichtheid van CMN, 1370 mollm , levert voor de 
susceptibiliteit van het sample 

x= 7.29 x 10-31T (dimensieloos). (50) 
Deze formule geldt als de gehele spoel gevuld is met cr~N. In werkelijk
heid echter is de vulfaktor 0.178, dus 

x = 1.30 x 10-3 I T (51) 
Als nu in de betrekking 

Eind = N2 X ~0 N1 w I A I 1 (52) 
de diverse waarden worden ingevuld (w=2~x200, N2=3000, Ieff=100~A, 

A=78mm
2 

en 1=2.1cm) krijgen we de volgende waarde voor de effektieve 
waarde van de induktiespanning 

-6 (Eind)eff = 2.28 x 10 I T (53) 

In figuur 17 is de berekende waarde van de induktiespanning uit gezet 
tegen de temperatuur. Tevens is in deze grafiek de gemeten waarde weer
gegeven. De afwijkÎpgen tussen het berekende en gemeten verloop zijn als 
volgt te verklaren. Ten eerste is gebruik gemaakt van de formule 

1D 

3 

1 

10mK 100m\( 1K 
Fig.17. Berekende en experimentele waarde 
van de induktiespanning als funktie van de temperatuur. 
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voor de magnetische induktie (46) die geldt voor een oneindig lange 
solenoïde. Ten tweede is de onderlinge beïnvloeding van de twee tegenge
stelde sekundaire spoelhelften verwaarloosd, aangenomen is dat de flux 
ten gevolge van het CMN zich alleen binnen de bovenste spoelhelft bevindt • 
Aan deze voorwaarden is in werkelijkheid natuurlijk niet voldaan. 

Het ijken van de CMN thermometer is gebeurd tegen een germaniumweer
stand. Het temperatuurgebied waarin de ijking plaatsvond liep van 420 mK 
tot 4.2 K. De fout in de bepaling van de germaniumweerstand is 0,2 % 
voor T > 1 K, terwijl voor T < 1 K de fout ongeveer 0.5 % is. Voor de 
CMN thermometer werd uit de experimentele meetpunten de volgende relatie 
gevonden tussen de spanning (in Volt) en de temperatuur (in K~lvin} 

T = (925 ± 4) x 10-9 (54 } 
V 

De fout in de temperatuurbepaling is in het gehele ijkgebied dus kleiner 
dan 0.5 %. 
Er dient nog opgemerkt te worden dat als er bij kamertemperatuur aan het 
CMN gepompt wordt, het Ct1N zeer snel zijn watermolekulen verliest. Bij kamer
temperatuur is de dampspanning van het kristalwater 0.6 torr. De ontwatering 
van CMN is van invloed op de magnetische eigenschappen [26]. 

2.5 Meetbrug voor weerstands- en susceptibiliteitsmetingen 

In deze paragraaf zal het principe van de meetbrug, die gebouwd is 
ten behoeve van weerstands- en susceptibiliteitsmetingen beschreven 
worden. Een gedetaillerd schema van de brug is te vinden in appendix B. 
Bij weerstandsmetingen bij lage temperaturen moeten we een aantal fak
toren in acht nemen: 
1) De dissipatie in de weerstand moet laag genoeg blijven om 11 Se1f
heating11 te voorkomen (zie 2.2) .. 
2) De nauwkeurigheid van de weerstandsmeting moet groot genoeg zijn 
(< 0.1 %). 
3) De gevoeligheid van- de thermometerweerstand moet redelijk groot· zijn 

(10 K- 1 in het millikelvingebied). 
Omwille van de nauwkeurigheid wordt de weerstandsthermometer (Rthl in een 
brugschakeling opgenomen. Deze brug wordt gevoed met wisselspanning; het

geen enige extra voordelen biedt. Zo is het meten van kleine gelijkspan
ningen moeilijker dan het meten van kleine wisselspanningen. Bovendien 
kunnen er allerlei thermospanningen optreden die een gelijksspannings
meting nadelig kunnen beïnvloeden. 
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Fig. 18. 
Tweedraadsmeetbrug. 

Het principeschema van een wisselspanningsmeetbrug is in fig. 18 weer
gegeven. Rdek is een nauwkeurige, variabele dekadenbank terwijl r1 en 
r2 de weerstand van de toevoerdraden representeren(meestal manganine, 
223 n/m of 50 n/m). De beide spanningen vs zijn even groot en tegengesteld. 
De evenwichtssituatie geldt als vd = 0 dus Rdek = Rth + r1 + r2 • Er 
moet dus steeds gekorrigeerd worden voor de bedradingsweerstanden r1 en 
r2 . Omdat r1 en r2 temperatuursafhankelijk zijn, wordt de nauwkeurig-
heid van de meting'oadelig beïnvloed. 
Om het probleem van de bedradingsweerstand te omzeilen kan gebruik ge
maakt worden van een driedraadsmeetbrug, waarvan in figuur 19 het 
principeschema is gegeven. Nu geldt in de evenwichtssituatie vd = 0 

dat r1 + Rth = r2 + Rdek . In de praktijk geldt meestal r1 = r2 
omdat de bedrading van gelijke lengtes en hetzelfde materiaal zijn, die 
in de opstelling vlak bij elkaar liggen. In evenwicht (vd = 0) krijgen 
we dus de situatie Rdek = Rth . Voor dètektie van het signaal vd wordt 
een 11 lock-in 11 versterker gebruikt (synchrone detektie). Omdat de ingangs
impedantie van een 11 lock-in 11 versterker nogal hoog is (107-108 n} en 
de brug impedantie (Rth/2; 100-105 n) minimaal een faktor 1000 lager is, 

Fig. 19. 

Driedraads
meetbrug. 
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Fig. 20. Principe-schema van een driedraadsmeetbrug met susceptibiliteits
meetbrug. 

is het voor de aanpassing c.q. de ruiseigenschappen beter om een ingangs
transformator te gebruiken. 
Het principe-schema van de aldus gemodificeerde driedraadsmeetbrug is 
te vinden in figuur 20~ Ten gevolge van parasitaire kapaciteiten kunnen er 
uit-fase komponenten in de spanning vd ontstaan. Om deze te kompense-
ren is er een variabele kondensator C in de dekadenbank-tak van de brug 
opgenomen. In figuur 20 zijn tevens de aansluitingen aangegeven die no
dig zijn voor susceptibiliteitsmetingen. t1et de scahkelaar A-B kan 
omgeschakeld worden tussen de weerstands-en de susceptibiliteitsmeting. 
t1et behulp van de variabele weerstand R is de spanning Vp of de stroomsterkte 
Ip door de primaire CMN spoel in te stellen. Voor een meer gedetailleerd 



-31-

schema en enige aanvullende gegevens wordt verwezen naar appendix B. 

Bij de detektie van het signaal van de sekundaire cr~N spoel doen zich nog 
enkele komplikaties voor. Ten eerste heeft het spoelenstelsel zonder 
sample altijd een nulsignaal. Dit is een gevolg van het niet helemaal 
symmetrisch zijn van de twee sekundaire spoelen. Als dit nulsignaal 
nu te groot is (b.v. 25 llV) is het moeilijk op de 11 lock in 11 versterker 
veranderingen te detekteren, die een faktor 102 kleiner zijn. Om nu dit 
nulsignaal te kompenseren kan de schakeling in principe uitgevoerd wor
den als in figuur 21 is weergegeven. Hierbij zorgt de induktie spanning 
van T3 voor de benodigde kompensatie. De grootte van de kompensatie kan door 
de instelbare weerstand R worden geregeld, terwijl de polariteit met 
de schakelaar P kan worden omgeschakeld. 
Een tweede komplikatie doet zich voor in de signaal-ruis verhouding. Bij 
de detektie van kleine spanningsveranderingen speelt de ruis van de 
11 lock-in 11 versterker een grote rol. Deze ruis is voornamelijk afkomstig van 
de voorversterker van de 11 lock-in 11 en is te verminderen door deze 11 lock-in 11 

, 

te voorzien van een-ingangstransformator T4. Een extra voordeel van het ge-
bruik van een ingangstransformator is dat op deze wijze het sekundaire 
cirkuit galvanisch ontkoppeld wordt van de detektor, hetgeen belangrijk 
kan zijn in verband met eventueel aanwezige aardlussen. In appendix B is 
h~t volledige schema van de hierboven beschreven brug gegeven. 

CMN 
SPOEL ________ , ~~--~--------------------~ 

--.. 

sok 

PO&.fl~ITEIT 
Sc~otltKI&.ItffR 

Fig. 21 Principe-schema van een induktief gekoppeld sekundair cirkuit 
met een kompensatiespoel. 
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Over de gevoeligheid van de brug kan nog gezegd worden dat bij CMN metin
gen temperatuursverschillen van 10 ~K bij 50 mK met een signaal-ruis 
verhouding van 4 gedetekteerd kunnen worden. Voor koolweerstand geldt 
dat bij 50 mK temperatuursverschillen van 50 ~K gedetekteerd kunnen 
worden met een signaal-ruis verhouding van 5. De effektieve spanning 
over de bedrading en de thermometerweerstand tesamen bedroeg in dit 
geval 35 ~V. 
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HOOFDSTUK 3 

ENIGE KONSTRUKTIEVE BESCHOUWINGEN 

3.1 Het gasbehandelingssysteem 
3He is een helium isotoop die in de vrlJe natuur slechts in hoeveel
heden van 1 : 8x105 in het heliumgas voorkomt. Het gas ontstaat verder 
in zwaarwater-reakteren volgens de ketenreaktie 

2 1 3 3 -
1H + 0n • 1H • 2He +a . 

Omdat dit gas vrij zeldzaam en duur is (~f700,00 per liter STP), 
is het van belang om gebruik te maken van een 11 recycling methode 11 

waarbij het 3He-4He mengsel dat gebruikt wordt steeds hetzelfde is. 
In figuur 22 is een schematische tekening van het gasbehandelings
systeem gegeven. De verbindingen tussen de verdamper en het pompen
stelsel moeten kort en dik uitgevoerd worden; dit om de pompkapaciteit 
zo min mogelijk te beperken. Aan de hogedrukzijde (achter de rotatie
pomp) kan de leiding dun worden uitgevoerd. 
Via de kranen 19 en 20 kan de hoeveelheid mengsel in het gasbehande-. 
lingssysteem veranderd worden. Het spoelen van het gedeelte van het sys
teem dat belucht is geweest kan gebeuren via kraan 20 (achter kraan 
19 zit 3He/4He mengsel!). Dit spoelen is noodzakelijk om eventuele 
verstoppingen door dichtvriezen van de nauwe impedanties te voorkomen. 

In de leiding aan de hoge drukzijde zijn een flowmeter en een zeolietpot 
opgenomen. In de zeolietpot ( die zich tijdens het in bedrijf zijn van 
de mengkoeler op stikstoftemperatuur bevindt ) wordt eventueel water
damp of lucht uit het mengsel gehaald. Kraan 12 kan gebruikt worden als 
men tijdens de koelcyclus het zeoliet wil reinigen. 
Het gehele gasbehandelingssysteem is beveiligd tegen forse drukstijgingen 
in de mengkoeler 1ten gevolge van verstoppingen of plotselinge tempe
ratuursverhogingen) met doorslagventielen waardoor het mengsel even
tueel terug in het 30 litervat kan stromen. Het doorslagventiel nq 
kraan 15 dient om bij een verstopte konstriktie het mengsel terug te 
voeren naar het 30 liter vat. Het doorslagventiel na kraan 16 kan bij 
stroomuitval het mengsel terug voeren. Na de rotatiepomp is nog een 
doorslagventiel van 2.2 ATO ingebouwd en dient als allerlaatste veilig
heidsmaatregel. Bij het in werking treden van dit ventiel is men wel 
het 3He/4He mengsel kwijt. 
In het gasbehandelingssysteem is de mogelijkheid opgenomen om in de 
mengkoeler een warmteschakelaar te gebruiken, die werkt met behulp van 

· een.balgje dat opgeblazen kan worden met vloeibaar helium. 
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Bij normale cirkulatie cirkuleert bijna alleen het 3He. De hoeveelheid 
3He die zich in de pompbuis aan de vakuümzijde van de pomp bevindt is te 
verwaarlozen ten opzichte van de hoeveelheid die ingekondenseerd is in 
de verdamper of in de mengkamer (enkele torrliter t.o.v. ongeveer 
104 torrliter). 

VERDF»tfPER 

t--1"'::::1 PIRANI 

.....C=:::l PENNING 

~ONSTR1KTIE 

6tkKINCi/ 
ROU6HING 
V~L'IE 

Fig. 22. Het gasbehandelingssysteem. 
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Als de fasegrens zich halverwege de mengkamer bevindt en de verdamper 
nalf vol met mengsel staat kan uit de volumina van de verdamper en meng
kamer berekend worden hoeveel 3He en hoeveel 4He nodig is. Op grond van 
deze berekening is gekozen voor een mengsel van 25% 3He. 
Het volume van het voorraadvat is zo gekozen dat het mengsel altijd 
bewaard wordt met een druk, kleiner dan 760 torr, zodat in geval van 
een lek er lucht naar binnen lekt en in eerste instantie geen mengsel 
naar buiten. Voor het gasbehandelingssyteem werd als eis gesteld dat 
een druktoename van 0.05 torr/week (RQ.5% per jaar) de maximale inlek 
mocht zijn; dit komt overeen met een inlek van< 2x10-6 torrliter/sek. 
Aan àeze eis werd voldaan. 

-----=re-n-n-ormaal bedrijf bevindt he-t kryosfaaigecteeltevandemengkoeler zich----- ------- 4 -- - . . ------
op temperaturen waarbij het He superflu1de is. Omdat het weglekken 
van 4He door zgn. 11 SUperlekken 11 de mengverhouding van het mengsel zou 
veranderen mogen deze superlekken niet te groot zijn. Voor een verande
ring van 0.5% in 1jaar kontinu bedrijf mag het lek niet groter zijn 
dan ongeveer 10-5 'torrliter /sekonde . . 
Dit is echter niet de enige eis die aan het systeem gesteld wordt. 
Wanneer er een superlek in het systeem zit doet zich nog een ander 
verschijnsel voor. In dat geval zal het superflulde 4He zich als een 
dunne filmlaag over de gehele mengkoeler verspreiden. Onder aan de 
mengkamer kan zich nu een druppel 4He vormen. Omdat de dampdruk van 
4He bij 50 mK vele malen kleiner is dan 10-6 torr heeft deze druppel 
op zich geen nadelige invloed op de druk binnen de vakuumkamer. Als deze 
druppel nu echter plotseling op de bodem van de vakuumkamer valt (4.2K) 
zal hij verdampen en een enorm warmtekontakt veroo~zaken tussen het 
4.2 K bad en de mengkoeler. De hele werking van de mengkoeler zal op
deze wijze gestoord worden en de temperatuur van de mengkoeler zal 
snel stijgen. Om deze druppelvorming gedurende een normale experimen
teerperiode tegen te gaan moet het lek kleiner dan 10-7 torrliter/sek 
zijn. De vorming van een druppel 4He zou dan enkele maanden in beslag 
nemen. Het gehele mengkoelersysteem werd bij temperaturen beneden het 
À-punt van helium getest,waarbij gevonden werd dat de eventuele 
inlek kleiner was dan 10-9torrliter/sek. 
Voor het 1K bad en de 4He kryostaat werd een reeds bestaande 11 kranen
boom11 omgebouwd en gekoppeld aan de pompen en_de 4He verdampingsleiding 
In appendix C is volledigheidshalve deze kranenboom schematisch weer
gegeven. 
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3.2 Het pompenstelsel van het 3He/4He systeem 
De eis die aan de mengkoeler gesteld werd was dat de laagste temperaturen 
die de koeler kon bereiken tussen de 30 en 50 mK moest liggen. Om bij 
die temperaturen een redelijk koelvermogen (enkele ~W) te bereiken 
dient de flow van het mengsel in de orde van de 50 ~mol/s te liggen. 
Deze waarde is gebaseerd op gegevens van reeds in bedrijf zijnde meng
koelers, o.a. [27,28] . In de praktijk kan de flow van het mengsel 
binnen zekere grenzen geregeld worden door het varieren van de tempera
tuur van de verdamper (zie 1.6). 
Om een keuze te maken met betrekking tot het pompenstelsel zullen we 
uitgaan van een situatie waarbij de flow n gelijk is aan 50 ~mol/s 
(n = 0.912 torrliter/sek bij 300 K). Als dit debiet met de diffusie
pomp moet worden weggepompt hebben we een pompkapaciteit nodig 

50 x 10-6 x 24 x 760/10-3 = 912 1/s. 
. . 

(1 mol gas= 24 x 760 torrliter bij 300 K). Bij deze berekening zijn 
we ervan uitgegaan dat een diffusiepomp zijn maximale pompkapaciteit 
behoudt tot een dru'~ van maximaal cirka 10-3 torr. Naar aanleiding van 
dit resultaat is gekozen voor een Diffstak 160/700 diffusiepomp van de 
firma 11 Edwards High Vacuum Ltd~· De pompsnelheid van deze pomp is 700 1/s 

-1 _, p (torr) 
3 0 I ~ Fig. 23. De pompka-10 10 10 10 10 10 
100 rakteristieken van de l diffusie- en rotatie-
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voor lucht en ongeveer 950 1/s voor helium. Als voorvakuümpomp is 
een ES 200 van dezelfde firma gekozen. Deze heeft een pompsnelheid van 
3.17 1/s (p > 1 torr). In figuur 23 zijn de pompkarakteristieken van 
de Diffstak 160/700 en de ES 200 weergegeven. Uit de pompkarakteristiek 
kunnen we de maximale flow bepalen, waarbij de diffusiepomp nog kan wer
ken. Een simpele berekening leert dat deze ruim 100 ~mol/s is. 
De in de praktijk verkregen meetgegevens stemmen vrij goed overeen met 
de hier~oven genoemde waarden van de flow. Bij een druk van 10-3 tor.r 
vlak boven de diffusiepomp werd met de flowmeter (zie 5.8) een flow 
gemeten van 25 ~mol/s, terwijl het stookvermogen in de verdamper 

m· • 
0.6411W bedroeg. Glob~al kan de flow n ook uit het in de verdamper ge-
dissipeerde vermogen Qverd afgeschat worden via de volgende relatie 

n = Qverd/L(T) ' (55} 
hierin is L(T) de verdampingswarmte van 3He uit een 3He/4He oplossing. 
(Deze is bij 0.6-0.7 K ongeveer 30 J/mol K). Als we veronderstellen . 
dat Q e d voornamelijk bepaald wordt door het toegevoerde stookvermogen v r • 
vinden we uit formule (55) n = 20 ~mol/s, hetgeen vrij goed overeenstemt 
met de gemeten waarde van 25 ~mol/s. 
Nadat het 3He via de pompen uit het kryostaatgedeelte is weggepompt 
zal het opnieuw ingekondenseerd moeten worden. De konstriktie heeft 
een impedantie van 2.83 x 1012 cm-3. Bij een veronderstelde flow van 
50 ~mol/s is voor de kondensatiedruk pk de volgende relatie te 
schrijven [29] . 

~P = pk -pv = Zn3v = zn3vmn 
hierin is ~p 

. 
n 

het drukverschil over de impedantie 
(1N/m2 = 7.5 x 10-3 torr) 
de impedantie in m-3 

de viskositeit van 3He in Ns/m2 

de volumestroom in m3;s 
het molaire volume in m3;mol 
de flow in mol/s. 

(56•) 

Omdat de impedanties die volgen na de primaire impedantie veel kleiner 
zijn dan deze primaire impedantie geldt dat de druk. in de verdamper 
Pv veel kleiner is dan de kondensatiedruk. In eerste instantie kan Pv 
verwaarloosd worden. Vullen we de diverse waarden voor 1 K in: 

-7 2 n3 = 30 x 10 Ns/m 
-6 3 vm = 37 x 10 m /mol 

n = 50 x 10-6 mol/s 
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dan krijgen we voor de kondensatiedruk pk ongeveer 118 torr. In de 
pr.aktijk worden waarden gemeten die liggen tussen 110-200 torr. 

3.3 Pompenstelsel van de vakuümkamer 

In figuur24 is een schematische tekening gegeven van het pompenstel
sel van de vakuümkamer. Het totale geleidingsvermogen C van de verbin
ding tussen de vakuümkamer en de diffusiepomp wordt voornamelijk be
paald door de pompbuis die in het kryostaat-gedeelte zit. Bij moleku
laire stroming wordt het geleidingsvermogen gegeven door onderstaande 
formule [30] 

C = 0.98 R3/L x 0.31 /(T/M) (57) 

hierin is R de straal en L de lengte in mm, T de temperatuur en M het 
malekulair gewicht van het gas. Het geleidingsvermogen van de pomp
buis voor de vakuümkamer is ongeveer 0.25 1/s. Voor de effektieve 

> 

pompsnelheid Seff aan de vakuümkamer geldt de volgende relatie [30] 

(58) (1/Seff) = (1/C) + (1/Sd) 
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Fig. 24. Schematische voorstelling van 
het pompenstelsel van de vakuümkamer. 
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hierin is Sd de pompsnelheid van de diffusiepomp. Voor de diffusiepomp 
is een E01 van 11 Edwards High Vacuum Ltd. 11 gekozen. Deze heeft een pomp
snelheid van 10 1/s (bij 10-5 - 10-2 torr). Het heeft geen zin om een 
diffusiepomp met een grotere pompsnelheid te kiezen omdat de effektie-
ve pompsnelheid bijna geheel door het geleidingsvermogen C wordt bepaald. 
De hoeveelheid gas die door de diffusiepomp wordt verpompt moet door de 
vakuümpomp bij de noodzakelijke vakuümdruk verwerkt kunnen worden. 
Als de maximale voorvakuümdruk voor de diffusiepomp Pv is en de pomp
snelheid van de voorvakuümpomp bij die druk Sv moet dus gelden 

sv Pv >. sd Pct (59) 
De kritische voorvakuümdruk voor een E01 diffusiepomp is bij het gebruik 
van Silicone 704 olie 0.3 torr. Voor de pompsnelheid van de voorvakuüm
pompgeldt derhalve: 

-2 
10 liter/sek x 10 torr ~ 0_33 liter/sek s > 

v 0.3 torr 
Een ES 50 (S = 50 1/min) pomp van 11 Edwards 11 voldoet aan de gestelde voor-. 
waarde • Tevens isvdeze pomp in staat om het systeem in een redelijke 
tijd af te pompen tot een druk, waarbij kan worden overgeschakeld op 
de diffusiepomp. Voor deze pomptijd geldt namelijk de volgende relatie 

[30]; 

t = (V/S) ln (pb/pe) 
hierin is V volume in liters 

S pompsnelheid in 1/s 

Pb en Pe respektievelijk begin- en einddruk in torr. 
Vullen we de diverse waarden in dan krijgen we t ~ 30 sekonden. 

(60) 

In werkelijkheid ligt deze waarde een faktor 2 à 3 hoger. Over de pomp
tijd die nodig is om de druk van 10-1 torr naar 10-4 - 10-5 torr te 
verlagen kan weinig konkreets gezegd worden. Deze is namelijk afhankelijk 
van de ontgassing van diverse materialen in het vakuümkamersysteem, de 
dampdruk van de gebruikte materialen en de eventueel aanwezige zeer 
kleine lekken. In de praktijk komt het erop neer dat binnen 5 à 6 uur 
de druk in het vakuüms_ysteem in de:orde van 10-5 torr ligt. 
Nadat de vakuümruimte gedurende enige tijd belucht is geweest, is het 
belangrijk om goed aan het systeem te pompen, omdat alle gasmolekulen 
die .achterblijven en de molekulen die vrijkomen door ontgassing bij 
lage temperaturen kondenseren op het punt met de laagste temperatuur 
(de mengkoeler). Het gehele pompsysteem is beveiligd voor storingen, zoals 
het wegvallen van de druk in de waterkoeling of een forse verhoging van 
de druk aan de vakuümzijde (zie 5.6 en 5.7) 
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3.4 De elektrische bedrading 

De elektrische bedrading in het lage temperaturen gedeelte van de meng
koeler wordt op diverse manieren uitgevoerd, rekening houdend met 
de specifieke funktie. Met name is hierbij van belang de gewenste elek
trische geleiding en de maximaal te tolereren warmtegeleiding. In het 
algemeen wordt er voor de bedrading gebruik gemaakt van drie soorten 
geleiders; koper, manganine en niobium.Alvorens op de bedrading in te 
gaan zullen we eerst enkele eigenschappen van deze geleiders bekijken. 

koper 
Voor de soortelijke weerstand van koper geldt bij kamertemperatuur 
p = o.017 Q mm2;m. Als vuistregel kan worden gebruikt dat de weerstand 
bij stikstoftemperatuur een faktor 10, en bij neliumtemperatuur een 
faktor 100 lager is dan bij kamertemperatuur. Over de warmtegeleiding 
valt in detail weinig konkreets te zeggen, omdat deze nogal sterk. af
hankelijk is van de zuiverheid van het koper 
In globale berekeningen kan echter gewerkt worden met een warmtegelei- _ 

... ·. 

dingskoefficient.K waarvoor geldt 
K(T) = 150 T (Watt/K m) 

manganine 
T < 1 K. (61) 

Manganine is een legering met de volgende samenstelling: 86% Cu, 
2% Ni en 12% Mn. De soortelijke weerstand p bij kamertemperatuur 
p = 0.43 Q mm2;m. Bij heliumtemperaturen is de weerstand ongeveer 
8% lager. Er is gebruik gemaakt van twee soorten manganinedraad 
namelijk 56 Qjm en 223 Q/m.Behalve de elektrisene geleiding is ook 
de warmtegeleiding van manganine duidelijk lager dan die van koper. 
Bij lage temperaturen kan als specifieke warmtegeleidingskoefficient 
worden genomen 

K(T) = 5.6 x 10-2 T (Watt/Km) T < 1 K. (62} 
niobium 
Niobium is bij temperaturen lager dan 9.3 K supergeleidend, dus 
de dissipatie in de draad is dan verwaarloosbaar. Bovendien is de 
warmtegeleiding bij_zeer lage temperaturen laag. Voor de specifieke 
warmtegeleidingskoefficient geldt 

K(T) = 10 r2•7 (Watt/Km) T <1 K. (63) 

Om de warmte-inlek vanaf kamertemperatuur naar de mengkoeler tot een 
minimum te beperken moet de bedrading een goed warmtekontakt met de 
tussenliggende komponenten van de mengkoeler maken. De bedrading wordt 
via drie pluggen uit de vakuümkamer geleid. De onderverdeling van de 
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bedrading binnen deze drie groepen is schematisch in appendix D 
weergegeven. In deze appendix zijn tevens het 4.2 K blok, 1 K bad, 
verdamper en mengkamer met hun elektrische doorvoeren weergegeven. 
De thermische verankering van het 4.2 K blok aan het heliumbad is zo 
gedimensioneerd dat de warmteinlek vanaf kamertemperatuur via de 
binnenkomende bedrading (~10-2 Watt) kan worden afgevoerd zonder noemens
waardige temperatuurstijging. De warmtebelasting op het 1K bad ten ge
volge van de bedrading ligt in de orde van 2 mWatt. De warmtebelasting 
ten gevolge van de bedrading op de verdamper (orde lo-6wattl is veel 
kleiner dan het elektrische vermogen dat aan de verdamper wordt toe
gevoerd om de cirkulatie op gang te houden (orde l0-3Watt}. De bedra
ding naar de mengkamer zit thermisch verankerd op de mengkamer om 
tegen te gaan dat anders de warmtestroom door deze bedrading recht
streeks opwarming van de hierop aangesloten thermometer-weerstand 
tot gevolg heeft. De warmte-inlek via de bedrading is ongeveer 
10-9-10-lO Watt en wordt nu aan de mengkamer afgegeven in plaats van 

~- . 

aan de weerstand. 
Induktieve storingen op de hierboven beschreven bedrading zijn bijna 
niet mogelijk omdat de gehele bedrading omgeven is door de metalen 
vakuümkamer. Voor de bedrading buiten het kryostaat-gedeelte is 
gebruik gemaakt van koax-kabels waarbij de buitenmantel als afscherm
ing is gebruikt.De koax-kabels die op dezelfde plug zijn aangesloten 
lopen nog binnen een koperen mantel (litze-band) als "vuile" 
afscherming. Een doordachte aarding van het gehele systeem met zijn 
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Fig. 25. De aarding van de opstelling. 
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randapparatuur is van groot belang. Aardlussen en/of hoogfrekwente 
elekro-magnetische velden kunnen stoorspanningen induceren die zeer 
vervelende konsekwenties hebben. In figuur 24 is de aarding en de 
afscherming schematisch weergegeven. 
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HOOFDSTUK 4 

ENIGE NADERE BESCHOUWINGEN OVER DE 3HE/4HE MENGKOELER 

4.1 Het opstarten van de 3He/4He mengkoeler 

Voordat de eigenlijke koelcyclus van de mengkoeler begint zullen er 
enige voorbereidingen getroffen moeten worden die hieronder nader 
toegelicht zullen worden. Allereerst zal de vakuümkamer bij kamertempe
ratuur goed leeggepompt moeten worden ( ~ 10-5 torr). Na het plaatsen 
van de helium- en de stikstofkryostaat moeten de heliumkryostaat en het 
1 K bad met schoon helium uit een gasfles doorgespoeld worden. Dit om 
eventuele verstoppingen in de impedantie naar het 1 K bad te voorkomen. 
Het 3He/4He systeem staat nog steeds op atmosferische druk. Als er geen 
cr~N in het 3He/4He systeem zit kan dit via de ES 50 leeggepompt worden. 
Wordt er vo~el gebruik gemaakt van CMN thermometrie dan is pempen uit den 
boze en verdient het aanbeveling om het 3He/4He systeem door te spoelen 
met schoon helium uit de gasfles. Dit wordt dan via de konstriktie met 
een overdruk van (à.2 atmosfeer naar binnen gelaten, terwijl de ver
damper verbonden is met de buitenlucht. 
Nadat het 3He;4He systeem aldus enige tijd (~ 30 min} gereinigd is met 
4He worden de verdamper en de konstriktie op de juiste wijze aan het 
gasbehandelingssysteem gekoppeld en kan men via de ES 50 aan de konstrik~ 

tiezijde pompen. Er wordt op deze manier niet rechtsstreeks aan het CMN 
gepompt. r~eteen hierna kan de stikstofkryostaat gevuld worden met vloei
bare stikstof. Door nu schoon 4He gas in de heliumkryostaat en de va
kuümkamer te laten zal de temperatuur van het 3He/4He systeem gaan da
len. De temperatuur van de mengkamer is globaal te volgen met de koolweer
stand (hogere brugspanning • hogere gevoeligheid). Als de tempera-
tuur van de mengkamer onder het vriespunt van water komt kan men de 
ES 50 ook via de verdamperleiding aan het 3He/4He systeem laten pompen
(Cr~N kan niet meer ontwaterd worden). Wanneer het gehele systeem voor
gekoeld is tot 77 K (enkele uren) kan de heliumkryostaat gevuld worden 
met vloeibaar helium en zodra de temperatuur in de buurt van de 4.2 K 
komt kan het kontaktgas uit de vakuümruimte weggepompt worden. Vervol
gens wordt het 1 K bad afgepompt met behulp van de heliumpomp. 
Na al deze handelingen kan het 3He/4He mengsel ingekondenseerd worden. 
Aan het eind van deze paragraaf wordt berekend hoeveel mengsel ingekon
seerd moet worden. Het mengsel wordt eerst gereinigd in een zeoliet
pot, die in de vloeibare stikstof hangt. Op deze wijze wordt eventuele 
lucht of waterdamp, die verstoppingen kan veroorzaken uit het mengsel 
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gehaald. Het inkondenseren gebeurt om tijd te besparen via de konstriktie 
en de verdamperleiding. Omdat de flow via de verdamperleiding nogal groot 
is en op deze wijze de warmtebelasting op het 1 K bad boven het kri
tische vermogen komt te liggen is het raadzaam met kraan 18 van het gas
behandelingssysteem de flow zo in te stellen dat deze in de buurt van 
de 250 ~mol/s komt te liggen. 
Nadat het mengsel is ingekondenseerd (~ 45-60 min) kan men met de cirku
latie van het mengsel beginnen. In eerste instantie wordt er aan de ver
damper gepompt met de ES 200 voorvakuümpomp. is de druk boven de ver
damper laag genoeg (~ 2 x 10-1 torr) dan kan overgeschakeld worden op de 
diffusiepomp. De temperatuur van de verdamper daalt nu tot ongeveer 
0.5 Ken de cirkulatiesnelheid loopt terug. Afhankelijk van de cirku
latiesnelheid (dus ook het koelvermogen) zal de verdamper op een bepaal
de temperatuur tussen de 0.6 en 0.7 K gehouden moeten worden.-omdat ·de 
fasescheiding in de mengkamer op dit ogenblik reeds tot stand is ge
komen, zal de temperatuur van de mengkamer nu snel gaan dalen. In fi

guur 26 zijn enkele ••cooldowns" weergegeven samen met gegevens betref
fende het stookvermogen in de verdamper, de waarde uan de koolthermo-



-45-

. 
meter R d en de flow n. De minimumtemperatuur van de mengkamer wordt ver 
bereikt als het koelvermogen bij die temperatuur net zo groot is als 
de warmtebelasting op de mengkamer. 
In 3.1 is uiteengezet dat op grond van de geometrie van het systeem 
gekozen is voor een mengselverhouding van 25% 3He en 75% 4He. Voor dit 
mengsel geldt dat 1 cm3 vloeibaar mengsel bij kamertemperatuur en 
760 torreen volume heeft van 695 cm3• Er moet nu zoveel mengsel inge
kondenseerd worden dat de mengkamer, de Ct~N ruimte en de halve verdam
per met_vloeistof gevuld zijn. Stel dit volume V (cm3}, dan geldt 
voor de einddruk Pe (torr) en de begindruk pb (torr} in het 30 liter 
voorraadvat de volgende relatie 

Pe =Pb- 17.6 V. (64) 
Tijdens de experimenten was de waarde van V 20.8 cm3 met de CMN thermo
meter en 19.2 cm3 zonder CMN thermom .eter. 

4.2 Het afzetten van de mengkoeler 
,. 

Het afzetten van de mengkoeler neemt ongeveer een half uur in beslag. 
Allereerst wordt de pomp van het 1 K bad dichtgezet en de toevoer van 
het 3He/4He mengsel via de konstriktie gestaakt. Vervolgens wordt het 
mengsel teruggehaald via de "backing/roughing valve" en de ES 200, 
waarna het mengsel in het 30 liter vat opgeslagen wordt (baffle valve 
van de diffusiepomp dicht). Omdat pompen via de ES 200 natuurlijk ook 
koeling veroorzaakt is het gehele proces te versnellen door in de 
verdamper en de mengkamer te stoken ( ~ 10-20 mA).De temperatuur mag hier
bij niet al te hoog boven de 4.2 K stijgen omdat in dat geval een te hoge 
druk in de mengkamer opgebouwd zou worden. Als bijna al het mengsel te
ruggehaald is en de druk in de verdamper laag genoeg is, kan met de 
diffusiepomp het 3He/4He systeem nog even goed "leeg" gepompd worden. 
De hoeveelheid mengsel die achterblijft in het 3He/4He systeem wordt 
geschat op 10-4 torrliter (dit is een 2 x 108 gedeelte van het totaal 
aanwezige mengsel). Hierna kunnen de pompen afgezet en eventueel de 
kryostaten gedemonteerd worden. Bij het beluchten van het systeem dient 
enige voorzichtigheid betracht te worden i.v.m. mogelijke ijsafzetting 
in de diverse konstrikties. Ook moet opgelet worden dat het 3He/4He 
systeem niet vakuüm blijft staan als zich CMN in de mengkamer bevindt 
en de temperatuur zal oplopen tot boven het vriespunt uan water. 
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4.3 Het koelvermogen van de 3He/4He mengkoeler 

In 1.3 is voor het koelvermogen van de 3He/4He mengkoeler de volgende re
latie afgeleid: 

• . 2 2 
Q = n3 (96 Tm- 12 Ti). 

In principe kunnen aan de hand van 
lingen gedaan worden. In het geval 
ratuur gehaald. Er geldt dan: 

96 T2 = 12 T~ m 1 

deze formule een aantal voorspel-. 
dat Q = 0 wordt de laagste tempe-

of wel: Tm = 0.36 Ti. (65) 
Ti is de temperatuur van het binnenkomende mengsel. We zien dus dat 
de temperatuur van de mengkamer nooit lager kan worden dan ongeveer 
1/3 van de temperatuur van het binnenkomende mengsel. Hieruit blijkt 
overduidelijk het belang van een zeer goede warmtewisselaar tussen de 
verdamper en de mengkamer. Het theoretisch maximale koelvermogen wordt 
bereikt als Ti = T , dan geldt 

• • m 2 
Q = n3 ~4 Tm • (66) 

Deze situ~tie geldt in de zogenaamde single-cycle experimenten. Het 
weggepompte mengsel wordt in dat geval niet teruggevoerd in de meng
koeler, maar meteen opgeslagen in het voorraadvat. De warmtebelasting 
ten gevolge van het binnenkomende mengsel is dan verdwenen en er kun
nen aanzienlijk lagere temperaturen (ongeveer 10 mK) gehaald worden 
dan bij kontinu bedrijf. 
In de praktijk is er door allerlei oorzaken, waarop in de volgende para
graaf nader zal worden ingegaan, altijd een zekere warmtebelasting op 
de mengkamer aanwezig. Hierdoor is de laagst bereikbare temperatuur wat 
hoger en het nuttige koelvermogen wat kleiner dan hierboven werd afgeleid. 

Het was de bedoeling om het koelvermogen van de 3He/4He mengkoeler ex
perimenteel te bepalen. Helaas verhinderde de stagnatie ten gevolge van 
enkele reparatiewerkzaamheden deze experimenten uit te voeren bin-
nen het kader van het in dit verslag beschreven afstudeerwerk.. 

4.4 Warmtebelasting op de mengkamer 

Omdat in het gebied der lage temperaturen de soortelijke warmte van de 
meeste materialen zeer laag is geeft een bepaalde hoeveelheid warmte al 
gauw een relatief grote temperatuurstijging. Om een indruk. te krijgen 
van de diverse grootheden is het volgende voorbeeld misschien illustratief. 
Om een willekeurig sample b.v. 31.8 gram koper (0.5 mol) van 100 mK naar 
150 mK te laten stijgen is een hoeveelheid warmte nodig van~ 241 x 10-

6 

Joule. 
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Bij een warmtelek van 10-9 W zou deze opwarming in ongeveer 30 minu
ten plaatsvinden. De mengkamer zelf is in staat om bij een temperatuur 
van 50 mK een warmtebelasting van 0.5 - 1.0 ~W te kompenseren. 
Nu zijn er diverse oorzaken die tot een ongewenste warmtetoevoer aan
leiding kunnen geven. 
a) Mechanische trillingen 
Over deze bijdrage is kwantitatief niet veel te zeggen. Mechanische 
trillingen die via de pompleidingen en ophanging de mengkoeler binnen
komen zijn te verminderen door gebruik te maken van starre opstellingen 
en eventueel balgen in de pompleidingen. In de gebouwde mengkoeler bleek 
de trillingsenergie geen overheersende rol te spelen. Zelfs bij de 
laagste temperatuur had het bijvullen van de heliumkryostaat nauwe
lijks invloed op de temperatuur (< 0.1 mK bij 30 mK). 
b) Warmtegeleiding door vaste stoffen 
De warmtebelasting op de mengkamer t.g.v. warmtegeleiding bestaat uit di
verse bijdragen: de grafietstaaf, CuNi warmtewisselaar en de elektrische 
bedrading. De warmtegeleiding door vaste stoffen wordt gegeven door . . 

Q = (A/1) I K(T) dT (67) . 
hierin is Q de warmtestroom in Watt 

A de oppervlakte in m2 

1 de lengte in m 
K(T) warmtegeleidingskoefficient in W/Km 
T de temperatuur in K 

Voo-r grafiet geldt bij lage temperatuur K(T) = 4.9 x 10-4 Tl. 86 W/Km [15] 

Dit is een van de laagste waarden die er voor een vaste stof bekend 
zijn. Voor de grafietstaaf, waarmee de mengkamer aan de verdamper is 

. 8 
bevestigd, geldt Q = 2.5 x 10- W ( T1 = 50 mK, T2 = 0.65 K, 1 = 10 cm 
en 0 = 8 mm). 
Voor de CuNi legering die voor de warmtewisselaar is gebruikt geldt 
bij lage temperaturen K(T) = 0.1 Tl. 33 W/Km [15]. De gebruikte warmte
wisselaar (twee Cut4i kapillairen 0 1 mm en~ 0.5 mm, wanddikte 0.1 mm, 
lengte 200 cm) geeft ~en warmtebelasting van 0,4 x.lo-8 Wals we weer 
stellen T1 = 50 mK en T2 = 0.65 K. 
De elektrische bedrading bestaat uit 11 manganine draden (lengte 100 cm 
en doorsnede 50 ~m) en 4 supergeleidende niobium draden (lengte 100 cm 
en doorsnede~ 50 ~m). De manganine draden geven een warmtestroom tus
sen de verdamper en de mengkamer van 2.6 x l0-10 W. Door de niobium-

-9 draden gaat een warmtestroom van 2.1 x 10 W. 
c) Elektrische dissipatie 
Hierover is in 2. 2 a 1 het een en ander gezegd. In het a 1 gemeen was de 
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dissipatie in een koolweerstand die voor temperatuursmeting werd gebruikt 
niet groter dan 10-12 W bij temperaturen, lager dan 200 mK. De dissipatie 
in de niobiumdraden van de primaire CMN spoel is in ieder geval kleiner 
dan 10-14 W en dus te verwaarlozen. Eventuele dissipatie ten gevolge van 
externe stoorvelden kan worden vermeden door een goede elektrische af
scherming en aarding en het gebruik van koaxkabels of getwiste bedra
ding. 
d) Resterend kontaktgas 
Om het mengkoelersysteem binnen een redelijke tijd vanaf kamertempera
tuur op 4.2 K te krijgen is het gebruik van 4He kontaktgas noodza
kelijk. Als het systeem op heliumtemperatuur is gekomen moet dit kon
taktgas zo goed mogelijk weggepompt worden, daar dit anders op de koud
ste delen (de mengkamer) kondenseert en dus een warmtebelasting geeft. 
In principe is deze warmtebelasting slechts tijdelijk, maar hinderlijk is 
dat zich op de koude delen een superfluïde 4He film kan vormen, die 
naar warmere delen van de mengkoeler zal gaan bewegen (filmkruip). 
Hier zal het 4He Weer verdampen en opnieuw kondenseren op de koudere . 
delen. Op deze wijze is een kontinue warmtebelasting op de mengkamer 
gekomen. Om deze warmtebelasting te minimaliseren kunnen een aantal voor
zorgsmaatregelen genomen worden. Allereerst dient·de druk van het kon
taktgas in de vakuümkamer kleiner dan 1 torr te blijven. Wanneer de 
mengkamer tot ongeveer 5-6 K is afgekoeld, moet dit kontaktgas worden 
weggepompt en moet gewacht worden tot de druk in de vakuümruimte laag 
genoeg (10-5 torr) geworden is. Na het 1 K bad koud gemaakt te hebben 
dient er een beetje mengsel via de konstriktie ingelaten te worden, waar
door het systeem verder in temperatuur zal dalen. Over de warmtebelas
ting ten gevolge van het hierboven beschreven mechanisme kan kwantitatief 
weinig gezegd worden. 
e) Straling . 
Voor de energie Q uitgestraald per oppervlakte eenheid door een volkomen 
zwart lichaam op temperatuur T geldt: 

. 4 
Q = cr T ( 68) 

cr is een konstante cr =· 5.67 x 10-12 W/cm2 K4. 
Straling van 4.2 Kop een oppervlakte van 10 cm2 van enkele mK zal ge
paard gaan met een warmtestroom van ~ 10-8 W. De mengkamer is ruimschoots 
in staat om deze warmtebelasting te kompenseren, een preparaat echter 
moet bij lage temperaturen omgeven zijn door een stralingsscherm dat aan 
de mengkamer is bevestigd. 
Deze stralingsenergie kan met een faktor 1000 verminderd worden als het 
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onderste gedeelte van de mengkoeler omgeven wordt door een stralings
scherm dat aan de verdamper bevestigd is. In het bestaande ontwerp is dit 
echter niet gedaan. 
f) Viskeuze opwarming 
Bij stroming van een vloeistof door een kapillair treedt een viskeuze . 
verhitting Q op, die gegeven wordt door de volgende relatie [31] 

• • • 2 
Q = V 6p = Z n V (69) 

Z is de impedantie (m-3), n de viskositeit (Ns/m2), V volumestroom 
(V= Vm x~; molaire volume x flow) en ~P het drukverschil (N/m2). 

Wanneer we aannemen dat de opwarming zich beperkt tot de vloeistof 
dan geldt: 

ö = c n3 6T (70) 
waarbij C de soortelijke warmte van de beschouwde--vloeistof is en ~T 
de door de opwarming veroorzaakte temperatuurstijging. 
Kombinatie van (69) en (70) levert: 

~r ö z v2 
- = = .;;;._n..:..-_ (71) 

Voor een 
T n3 C.T n3 CT 

3He/4He mengsel bij lage temperaturen is hiervoor het volgende 
te schrijven [29] • 

èi = ~ ( Z 1 ( n3 ) (20 mK)
4 

T 108 cm-3) 10-S mol/s \ T (72) 

hierin is ~ = 0.07 voor de gekoncentreerde fase (100%) en ~ = 0.54 
voor de verdunde fase (6.4%). We zien dat de viskeuze opwarming in de 
verdunde fase een faktor 8 groter is dan die in de gekoncentreerde fase. 
Om de viskeuze opwarming aan de verdunde zijde enigszins te reduceren 
wordt de impedantie Zd vaak kleiner gemaakt dan Ze. In het algemeen 
is de viskeuze opwarming die optreedt in het vrak bij de mengkoeler gele
gen gedeelte van de warmtewisselaar het meest storend. In de buurt van 
de 50 mK is de viskeuze opwarming te verwaarlozen (~T/T x 1-2%). Bij 
nog lagere temperaturen kan de viskeuze opwarming zeer storende invloed 
hebben (~T/T- T-4), terwijl de laagste temperatuur bij een single shot 
cyclus bijna geheel bepaald wordt door de mate van viskeuze opwarming. 

4.5 Metingen aan preparaten in het millikelvin gebied 

In de inleiding is al uiteengezet dat de 3He/4He mengkoeler gebruikt zal 
worden om preparaten tot in het millikelvin gebied af te koelen. 
De experimenten die in het kader van het onderzoek in de groep Magne
tische Ordeningsverschijnselen in de mengkoeler kunnen worden verricht 
zijn soortelijke warmtemetingen, susceptibiliteitsmetingen, warmtege
leidingsexperimenten, etc. 
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Bij al dit soort metingen bij lage temperaturen zullen een aantal ver
schijnselen optreden die bij hogere temperaturen een verwaarloosbaar effekt 
hebben, maar die bij temperaturen in het millikelvingbied zeer hinder-
lijk kunnen zijn. 
Enkele van deze problemen zijn de altijd aanwezige warmtelekken, ther
mische relaxatie, spin-rooster relaxatie en de Kapitzaweerstand. 
Over de warmtebelasting is al het een en ander verteld in 4.4. We hebben 
hierbij echter met name de invloed van warmtebelasting op de mengkamer zelf 
beschouwd. De maximaal te tolereren warmtebelasting op een aan de meng
kamer bevestigd preparaat is vaak enkele grootte-orders kleiner (10-g -
10-10 W, zie het in 4.4 gegeven voorbeeld). Vooral bij soortelijke warm
temetingen, waarbij het preparaat bij een gewenste temperatuur zo goed mo
gelijk thermisch geïsoleerd moet worden is het noodzakelijk de warmte
belasting tot een minimum te beperken. We zullen ons in het hiernavolgende 
voornamelijk beperken tot de specifieke problemen, die zich bij een soor
telijke warmtemeting kunnen voordoen. 
Ten gevolge van de.thermische relaxatie kan het vaak lang duren voordat 
een hoeveelheid warmte, die bij een dergelijke meting aan het sample 
wordt toegevoerd, zich homogeen over het sample heeft verdeeld.Deze thermi
sche relaxatie is afhankelijk van het thermische geleidingsvermogen van 
de stof en wordt bij de meeste stoffen slechter naarmate de temperatuur 
daalt. In het millikelvingebied is het vaak gerechtvaardigd om het systeem 
van magnetische momenten (spin-systeem) en het systeem van roostertril
lingen apart te beschouwen. Tussen deze twee systemen bestaan spin-rooster 
relaxatietijden die, bij afnemende temperatuur, zeer snel kunnen toe
nemen. Bij soortelijke warmtemetingen voert men veelal warmte toe aan het 
rooster en meet men de temperatuur met een thermometer die ook op het 
rooster zit bevestigd. Een gevolg van deze spin-rooster relaxatie is 
dat het spin-systeem pas na enige tijd begint op te warmen. De spintempe
ratuur ijlt zo enigszins na op de rooster temperatuur. 
Een ander hinderlijk verschijnsel bij temperaturen lager dan 100 mK is 
de Kapitzaweerstand. Voor het warmtekontakt via het kontaktopper.vlak tus
sen twee stoffen geldt . 

~T = Q R . 
Bij lage temperaturen wordt de weerstand R vaak bepaald door de Kapitza
weerstand. Dit is een gevolg van het niet aangepast zijn van de 
fononenspektra van de beide stoffen [32]. Door deze Kapitzaweerstand kan 
er een verschil in temperatuur ontstaan tussen bijvoorbeeld het sample 
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en de thermometer (zeer hinderlijk) of het sample en de mengkamer. 
Voor de Kapitzaweerstand geldt bij benadering 

R = (4aA)-1 T-3 (73) -------- K - - -
waarbij (4a)-1 een grootte-orde heeft van 10-2 K4 m2;w [15] en A het 
kontaktoppervlak is. Door oppervlaktevergroting kan de Kapitzaweerstand ver
minderd worden. Een goede thermische verankering van de aansluitdraden 
van de tharmometer en een goed thermisch kontakt tussen de thermometer 
en het sample kunnen de invloed van de Kapitzaweerstand verminderen. 

Voor sommige experimenten bij lage temperaturen is het noodzakelijk een 
preparaat na afkoeling thermisch te isoleren. Bij temperaturen in de 
buurt van 1 K kan nog van 4He of 3He kontaktgas gebruik gemaakt worden, 
maar voor lagere temperaturen is dit ten gevolge van de lage dampdruk 
niet meer mogelijk.Omdie reden dient bij deze temperaturen gebruik ge
maakt te worden van een ander type 11Warmteschakelaar 11

• Een algemene·èis 
die we aan de warmteschakelaar stellen is dat de warmte goed moet ge
leiden als de sch&kelaar gesloten is en een goede isolator moet zijn als 
de schakelaar open'is. Tevens moet de warmteontwikkeling tijdens het 
schakelen niet hinderlijk zijn. De twee meest gebruikte warmteschake
laars die in aanmerking komen bij temperaturen onder de 1 K zijn 

1) de supergeleidende schakelaar 
2} de mechanische warmteschakelaar. 

De supergeleidende schakelaar berust op het principe dat de warmtegeleiding 
van een metaal in de supergeleidende fase vele malen kleiner is dan in de 
normale fase. De warmtegeleiding van een metaal in de normale fase wordt 
veroorzaakt door de elektronen en de fononen, 

Kn = ~T + sT3. (74) 
Voor voldoende lage temperaturen kan de fanenenbijdrage verwaarloosd 
worden, dus 

K = ~T 
!') 

(T<<1 K) (75) 

In de supergeleidende fase zijn de elektronen gebonden tot zgn. Cooper-
paren die niet mee doen aan de warmtegeleiding 

3 Ks = ST • (76) 

De schakelverhouding wordt nu gedefinieerd als het quotiënt van de 
warmtegeleidingskoefficient in de normale fase en die in de superge
leidende fase 

S = (~n/Ks) = yT-2 (77) 

Deze schakelverhouding is temperatuur-afhankelijk en is het grootst bij 
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lage temperaturen.Een van de nadelen van deze schakelaar is het feit dat 
de warmtegeleiding in de 11 geopende 11 toestand nooit helemaal tot nul te 
reduceren is. Bij 0.5 K heeft tin bijvoorbeeld nog een warmtegeleidings
koefficient van ongeveer 10-3 W/cm K. Dit is een faktor 103 hoger dan 
de warmtegeleidingskoefficient van grafiet bij die temperatuur. 
De schakelwarmte van een supergeleidende schakelaar is vrij laag. Deze 
warmte, die vrijkomt bij de overgang van de normale naar de supergeleidende 
fase, ligt in de orde van 10-8 Joule (bij 0.5 K). 
Een praktisch nadeel is verder dat metingen in externe magneetvelden 
onmogelijk zijn, omdat velden boven de kritische veldsterkte de schake
laar weer in de normale toestand brengen. In [33] is een literatuur
studie beschreven met betrekking tot de konstruktie en het gebruik van 
supergeleidende warmteschakelaars. 
De mechanische warmteschakelaar heeft als grootste voordeel dat de 
schakelaar in geopende toestand een zeer goede isolatie geeft. Een 
nadeel echter is dat het schakelen gepaard gaat met ongewenste trillingen 
of mechanische veryorming die nadelige opwarming kunnen veroorzaken. 
In het algemeen bestaan er twee principes van een mechanische warmte
schakelaar. 
1) Het tot stand brengen van een verbinding tussen het koudste punt 
van de opstelling (de mengkamer) en het sample of de samplehouder door 
middel van een schanierkontakt. 
2) Het tot stand brengen van deze verbinding door middel van een 
drukkontakt. 
Voor de beschrijving van schakelaars die werken volgens het eerste 
principe wordt verwezen naar de literatuur [34,35] De daar beschreven 
schakelaars kunnen vaak bevredigend gebruikt worden, hoewel de schakel
warmte in de orde van de 10-6 Joule ligt. 
Een schakelaar volgens het tweede principe is beschreven in [36] Deze 
schakelaar maakt gebruik van een balgje dat gevuld is met vloeibaar 4He. 
Wanneer de druk van de vloeistof wordt verhoogd, zet het balgje in 
axiale richting uit, ~aardoor een warmtekontakt tussen de mengkamer en 
het sample tot stand wordt gebracht. De experimenten beschreven in [36] 
gaven een dermate positief resultaat, dat in het gasbehandelingssysteem 
de mogelijkheid open gehouden is om in de 3He/4He mengkoeler met een 
dergelijke schakelaar te gaan werken. 
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HOOFDSTUK 5 

DE RANDAPPARATUUR 

5.1 Voedingseenheden 

Voor een optimale werking van de gehele mengkoeler is enige randap
paratuur nodig, die in de volgende paragrafen beschreven zal worden. Voor 
deze randapparatuur is een aparte elektronikakast gebouwd. Het onderste 
gedeelte van deze kast is gereserveerd voor de diverse voedingen. De cen
trale voedingseenheid is een Delta-voeding 24 V, 10 A. Omdat ook la-
gere spanningen nodig zijn, is gebruik gemaakt van extra spannings
regulators. In figuur 27 is het schema van de gehele voeding weergegeven. 

c 
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Aangezien de IC's van het type 741 die gebruikt zijn in de stookbruggen 
en de thermometerbruggen een positieve en negatieve voedingsspanning 
nodig hebben is hiervoor een apart voedingsblok -12/0/+12 V van de firma 
11 Computer Products 11 ingebouwd. 

5.2 De thermometerbrug voor het 1K bad en de verdamper. 

Een juiste temperatuur van de verdamper en het 1 K bad is van groot be
lang voor een goede werking van de mengkoeler. Het 1 K bad mag niet te 
warm worden omdat dit de warmtebelasting op de daaronder gelegen delen 
van de mengkoeler verhoogt. De temperatuur van de verdamper is van be
lang voor de cirkulatie (zie 1.7). Om de temperatuur van de verdamper 
en het 1 K bad tijdens het koelproces kontinu te kunnen kontroleren, zijn 
twee eenvoudige meetbruggen gebouwd. De temperatuur wordt gemeten met be
hulp van een koolweerstand, die in een brugschakeling is opgenomen. De 
brug wordt gevoed met gelijkstroom. 
In de thermometerw~er$tand mag niet te veel vermogen gedissipeerd worden 
(zie 2.2), dus het gebruik van kleine stromen is noodzakelijk. ( ~ 10-20·11A). 
In figuur 28 is het schema van de thermometerbrug voor het 1 K bad gete
kend. De stroom door de koolweerstand RTH is ongeveer 40 11A, (RTH ~ 400 n) 
zodat de dissipatie bij 1 K ongeveer 1 11W is. Dit is vele malen kleiner 
dan de warmtebelasting ten gevolge van het binnenkomende mengsel (zie 1.5) 
of via de bevestiging aan de vakuümkamer die zich op 4.2 K bevindt. Verder 
ligt de warmtebelasting op het 1 K bad via de manganinedraden, die vanaf het 
4.2 K blok naar het 1 K bad lopen in de grootte-orde van 1 mW. In de buurt 
van de 1 Kis de gevoeligheid van de brug (uitslag M1) ongeveer 0.5 11A/mK. 
De nul-afregeling van de brug kan met de off-set spanning van het IC 741 
gebeuren (P2).De brug zelf kan op nul geregeld worden met de instelpot
meter Rpot • In figuur 29 is het -nagenoeg analoge- schema van de thermome
terbrug voor de verdamper gegeven. De meetstroom is hier 30 11A zodat de 
dissipatie bij 700 mK (RTH ~ 1 kn) ongeveer 1 11W is. Bij een nor-
male cirkulatie moet er ongeveer 1 mW in de verdamper gestookt worden 
om de temperatuur hiervan op de gewenste hoogte te houden. De dissi-
patie in qe koolweerstand is ten opzichte van dit stookvermogen te 
verwaarlozen. In de buurt van de 700 mK is de gevoeligheid van de brug 
ongeveer 1 11A/mK (uitslag M1). 
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5.3 Stookbruggen voor de verdamper, verdamper.film en de mengkamer. 

Op diverse plaatsen in de mengkoeler zijn stookelementen aangebracht om 
de temperatuur te kunnen regelen of om de werking van de mengkoeler te 
optimaliseren (een.stookelement op de verdamper, een stookelement voor het 
reduceren van de 4He filmkruip in de verdamper en een stookelem~nt op de 
mengkamer). De drie stookelementen zijn alle maganine draden van ongeveer 
1 meter lengte (223 n/m). Om de invloed van de temperatuursafhanke-
lijke toevoerdraden op het toegevoerde stookvermogen te elimineren worden 
de stookelementen gevoed vanuit een stroombron. In figuur 30 is het sche
ma van de gebouwde stobkbrug weergegeven .(zie pagina 58). 
De stookbrug heeft vier bereiken: 100 ~A, 1 mA, 10 mA en 100 mA. De weer
standen die parallel aan de meter M1 staan zijn zodanig gekozen dat er 
steeds een faktor 10 verschil in de stroomsterkte I0 zit. De nauw
keurigheid is voor alle bereiken beter dan 2% (volle schaal). Voor een 
juiste nul-afregeling van de stroombron kan de off-set spanning van het 
IC 741 gebruikt worden (P2). 



b9o 

.V 
AAN{u1r 

+12.V 
fUFf 'T8 

AAN/uir 

+12.V 
PM 53";0 

aok 

Pt 

tk8 tk8 

-58-

1.1 

10 PI'15SrD 

~o------+ 
AAN/LJIT 

Fig.30. Schema van de stookbrug. 

11 120 

1 
3 2 1 

I -V. .. o--
R 

--. 



-59-

5.4 Stikstofnivo detektie 

De gehele konstruktie van de mengkoeler is zo uitgevoers dat hij ook 
rs nachts kontinu kan werken. Hiertoe is onder andere een voorziening 
getroffen om de stikstof-kryostaat automatisch bij te vullen. Het stikstof
nivo wordt gedetekteerd door middel van twee germaniumdiodes, die op 
een zekere afstand boven elkaar in de kryostaat hangen. De spanning die 
over een diode staat is (bij konstante diodestroom) afhankelijk van de 
temperatuur. De stikstofnivo-regeleenheid (zie figuur 31) is zo ontwor-
pen dàt de magneetklep op het stikstofvat open gaat als het stikstofnivo 
onder de onderste diode is gekomen en dat de klep sluit als de bovenste 
diode op een temperatuur van 77 K is gekomen. Met de 50 kn trimmers Pl en 
P2 is de juiste instelling te verkrijgen. 
Met de start/stop drukschakelaar is de klep onafhankelijk van de regeling 
te bedienen mits het stikstofnivo tussen de twee diodes instaat. 
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5.5 Heliumnivo detektie 

Analoog aan de in 5.4 beschreven regeling van het stikstofnivo kan ook 
het nivo in de heliumkryostaat automatisch of met handbediening geregeld 
worden. Hiertoe bevinden zich in de heliumkryostaat op enige afstand 
boven elkaar vier "Allen-Bradley" weerstanden. Bij 300 K hebben deze 
een weerstand van ongeveer 470 n, terwijl deze bij 4.2 K is toegenomen 
tot ongeveer 16 kn. De magneetklep in de heliumverdampingsleiding van 
het heli~mvat gaat nu dicht als de bovenste drie weerstanden een waarde 
hebben die lager is dan de weerstandswaarde bij 4.2 K. De klep gaat 
weer open als de onderste drie weerstanden een waarde hebben die overeen
komt met de weerstandswaarde bij 4~2 K. Voor detektie van het heliumnivo 
zijn vier detektiepunten genomen in plaats van twee om het heliomnivo 
zo nodig te kunnen kontroleren. Met de start/stop drûkschakelaar is 
het bijvullen met de hand te regelen mits het nivo tussen weerstand 2 en 
3 staat. In figuur 32 is een schematische tekening.van de regeleenheid 
gegeven. De regeli~g kan worden ingesteld met de trimpotentiometers Pl. 
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5.6 Regeling diffusie- en rotatiepomp 

Het gehele pompenstelsel is elektronisch beveiligd tegen storingen. Voor 
de beide diffusiepompen geldt dat er aan een drietal voorwaarden moet zijn 
voldaan voordat de 11 baffle valve 11 van de pomp open mag. Ten eerste moet 
de waterkoeling aan staan, ten tweede moet de vakuümpomp in bedrijf 
zijn en ten derde moet de druk aan de vakuümzijde voldoende laag zijn. 
Als aan deze drie voorwaarden is voldaan wordt een relais in de bevei
ligingsschakeling bekrachtigd (zie figuur 34) en wordt de pomp inge
schakeld. Indien nodig kan de 11 baffle valve 11 nu met de hand worden geopend. 
Valt door een storing een van deze drie bovengenoemde elementen weg, dan 
zal de diffusiepomp uitgeschakeld worden, zodat de pomp niet wordt 
beschadigd bij een eventuele geopende 11 baffle valve 11

• Een diffusiepomp 
heeft ongeveer 20 à 30 minuten nodig om op te warmen tot bedrijfstempera
tuur. Om nu bij het begin van de meting al met het opwarmen van de pomp 
te kunnen beginnen voordat de vereiste druk aan de vakuümzijde bereikt 
is, is er een schakelaar 11 bypass 11 opgenomen, die ervoor zorgt dat het 
relais bekrachtigd ~lijft, ondanks het feit dat de druk niet laag genoeg 
is of de rotatiepomp· nog niet aan staat. De 11 baffle valve 11 moet echter 
in deze situatie gesloten blijven. 
Ook moet de 11 bypass 11 schakelaar gebruikt worden als de druk aan de vakuüm
zijde tijdelijk hoger is dan de werkdruk van de diffusiepomp (b.v. bij 
het inlaten van kontaktgas in de vakuümkamer of het begin van de cirku
latie van het mengsel in het 3He/4He systeem). 
Om eventueel later ook de ES 200 te beveiligen tegen een druk aan de uit
gang die groter is dan 1 atm, is 
voor de regeling van deze rotatie-
pomp ook een beveiligingsschake
ling als in figuur 34 gebruikt. 
De aan/uit schakeling voor de 
ES 50 pompen is in figuur 33 weer
gegeven. 

Fig. 33 Schakeling voor ES 50 pompen. 
Aansluitingen op de print konnektor 
zijn omcirkeld. 
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Fig. 34. Regeleenheid voor de diffusie
pomp (rotatiepomp).Aansluitingen op de printkonnektar zijn omcirkeld. 
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5.7 Drukbeveiliging 

Als de druk aan de vakuümzijde van de diffusiepomp > 10-1 torr wordt moet 
de diffusiepomp afgesloten of uitgeschakeld worden en moet de rotatiepomp 
gebruikt worden tot de druk weer op de gewenste waarde van 10-1 torr is 
gekomen. Het signaal dat van de pirani drukmeter komt (analoge spanning; 
V+=1.611V, V-=1.611V bij 760 torren V+=1.912V,V-=1.621V bij 10-1torr), 
gaat hiertoe via de schakeling~die in figuur 35 is weergegeven,naar de 
regeleenheid voor de diffusiepomp. 
Met de potmeter van 20 k~ is een juiste instelling van het schakelpunt 
te krijgen. Met de potmeter van 50 k~ kan ervoor gezorgd worden dat bij 
uitschakeling van de pirani drukmeter ook de diffusiepomp wordt uitgeschakeld. 
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Fig. 35. Relaisschakeling voor de 
drukregeling. De aansluitingen op 
de printkonnektar zijn omcirkeld. 
De print bevat 2 van de hierboven 
beschreven schakelingen. 
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5.8 De flowmeter 

Bij het gebruik van een 3He/4He mengkoeler is een flowmeter een zeer goed 
hulpmiddel. Omdat de prijs van kommercieel verkrijgbare flowmeters nog-
al hoog is, is gekozen voor een eenvoudig zelf te konstrueren model [37]. 
In figuur 36 is een schematische tekening van de flowmeter gegeven. De CuNi 
buis, waard de heliumflow doorheen gaat is zo goed mogelijk geïsoleerd. 
De stookwikkeling in het midden van deze buis heeft een weerstand van 
13 n en kan via de in figuur 37 gegeven stroombron gevoed worden met een 
stroom van 0.4, 0.5 of 0.6 A. 

STALEN 
?oT__. 

Fig. 36. Schematische tekening van de flowmeter. 
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Fig. 37. Stroombron voor de stookwikkeling van de flowmeter. 
Aansluitingen op de printkonnektar zijn omcirkeld. 
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De werking berust in principe op de opwarming, door het stromende mengsel, 
van één kant van de CuNi buis. De thermospanning wordt nu gemeten tussen 
twee symmetrisch liggende punten aan de 11 koude" en "warme 11 kant van de 
stookwikkeling. Het thermokoppel bestaat uit koper-konstantaan draden 
(thermospanning 42 ~V/°C) en de thermospanning wordt gemeten met een 
11 Keithley .. ~V meter. 
In figuur 38 is de ijkgrafiek van de flowmeter weergegeven. Voor een 
kleine flow geldt dat het temperatuursverschil (thermospanningl evenredig 
is met de flow. 
De gevoeligheid zou ongeveer een faktor 10-50 omhooggebracht kunnen wor
den door de druk in de pot te verlagen. Een nadeel is echter dat de 
warmtegeleiding van lucht in het drukgebied 10-4 < p <1 torr erg druk
afhankelijk is, hetgeen de meting nadelig beïnvloedt. Er is daarom ge
kozen voor een konfiguratie waarbij de druk in de pot 1 atm is. De warmte
geleiding door de in de pot aanwezige lucht is konstant en wordt in de 
ijking meegenomen. De flowmeter is geijkt door de themaspanning te meten 
bij een bekende 4He._fiow. Het gebruik van 4He is toegestaan omdat de 
soortelijke warmte CP van 4He gas bij 300 K bijna hetzelfde is als die 
van een willekeurig mengsel 3He/4He gas bij deze temperatuur.Tijdens de 
ijking is de druk van het helium gevarieerd van 760 torr tot 10 torr; 
deze drukvariaties bleken echter geen detekteerbare invloed op de ijking 
te hebben. 
De flowmeter heeft een klein nulsignaal ten gevolge van het feit dat 
één las van de thermokoppel op de CuNi buis is gesoldeerd, terwijl de 
andere las van de CuNi buis geïsoleerd is. Bij het aanzetten van de stook . 
en· bij n = 0 bestaat er al een temperatuursverschil tussen de twee lassen 
ten gevolge van de warmtegeleiding via de aansluitdraden. Bij een stroom 
van 0.4 A door de stookwikkeling is dit nulsignaal 39 ~V. Dit signaal 
kan op de ~V meter gekompenseerd worden. 
Na een plotselinge verandering van de flow is na ongeveer 4 à 5 minuten 
weer een evenwichtssituatie in de flowmeter opgetreden, zodat dan de 
juiste waarde van de SRanning afgelezen kan worden. 
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Voor n < 140 ~mol/s gelden de volgende relaties ( Vth in ~V , n in ~mol/s) . 
n = 0.5650 vth 
. 
n = 0.4310 vth (78) 

n = o.3472 vth 

Bij 150 ~mol/s is de afwijking van deze rechte 1% terwijl bij 200 ~mol/s 
de afwijking al 4% kleiner is dan de waarde van n zou zijn volgens (78). 

300 

200 

100 

100 1SO ---.. n c..umol/s) 
Fig. 38. IJkgrafiek van de flowmeter. 
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APPENDIX A 

Gegevens betreffende 3He, 4He en 3He/4He mengsels. 

THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ZUIVER 3HE 
T c3 H3 (T)-H3 ( 0) s3 -u3(T) L3 
( K) (J/t10L-K) (J/t~OL) (J/HOL-K) (J/MOL) (J/MOL) 

0.000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 20.56 
0.002 0.05032 5.0434-005 0.05049 5.0550-005 20.60 
0.004 0.09995 2.0082-004 0.10064 2.0174-004 20.64 
0.006 0.14891 4.4979-004 0.15044 4.5288-004 20.68 
0.008 . 0.19721 7.9601-004 0.19991 8.0329-004 20.72 
0.010 0.24486 1.2382-003 0.24905 1.2523-003 20.76 
0.020 0.47378 4.8440-003 0.48988 4.9536-003 20.95 
0.030 0.68810 1.0665-002 0. 72297 1.1024-002 21.15 
0.040 0.88896 1.8561-002 0.94875 1.9389-002 21.35 
0.050 1.07728 2.8403-002 1.16757 2.9976-002 21.54 
0.060 1.25381 4.0068-002 1.37997 4.2718-002 21.74 
0.070 1.41916 5.3441-002 1.58559 5.7550-002 21.93 
0.080 1.57382 6.8415-002 1. 78531 7.4409-002 22.12 
0.090 1. 71815 ,. 8.4883-002 1. 97911 9.3236-002 22.31 
0.100 1.85247 -~ .. 1.0274-001 2.16717 1.1397-001 22.51 
0.200 2.69796 3.3732-001 3.75898 4.1448-001 24.39 
0.300 2.97853 6.2350-001 4.91562 8.5119-001 26.20 
0.400 3.15017 9.2998-001 5. 79613 1.3885+000 27.97 
0.500 3.31729 1.2535+000 6.51731 2.0052+000 29.72 
0.600 3.47838 1.5933+000 7.13648 2.6886+000 31.42 
0.700 3.64037 1.9492+000 7.68476 3.4301+000 33.05 
0.800 3.81354 2.3218+000 8.18199 4.2238+000 34.61 
0.900 4.00578 2.7126+000 8.64204 5.0653+000 36.10. 
1.000 4.22334 3.1238+000 9.07511 5.9513+000 37.51 
1.100 4.47080 3.5582+000 9.48899 6.8797+000 38.84 
1.200 4.75109 4.0190+000 9.88977 7.8487+000 40.08 
1.300 5.06552 4.5096+000 10.28225 8.8573+000 41.23 
1.400 5.41370 5.0333+000 10.67018 9.9050+000 42.29 
1.500 5.79363 5.5934+000 11.05647 1.0991+001 48.86 

DAMPDRUK VAN ZUIVER 3HE 

T(K) p(torr) T( K) p(torr) 
0.2 1. 2 -05 0.9 5.30+00 
0.3 1.88-03 1.0 8.84+00 
0.4 2.81-02 1.1 1.37+01 
0.5 1.59-01 1.2 2.02+01 
0.6 5.44-01 1.3 2.83+01 
0.7 1.38+00 1.4 3.86+01 
0.8 2.89+00 
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THERMODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ZUIVER 4HE 
T c4 H4(T)-H4(0) s4 -ll4 {T}+lJ4 ( 0) L4 
( K) (J/r-10L -K) (J/MOL) ( J/t~OL -K) (J/MOL} (J/MOL) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 59.62 
0.002 6.536-010 3.268-013 2.179-010 1.089-013 59.66 
0.004 5.229-009 5.229-012 1. 743-009 1. 743-012 59.70 
0.006 1. 765-008 2.647-011 5.882-009 8.823-012 59.74 
0.008 4.183-008 8. 366-011 1.394-008 2. 789-011 59.79 
0.010 8.170-008 2.042-010 2.723-008 6.808-011 59.83 
0.020 6.535-007 3.268-009 2.179-007 1.089-009 60 •. 04 
0.030 2.206-006 1.654-008 7.353-007 5.514-009 60.24 
0.040 5.229-006 5.229-008 1.743-006 1.743-008 60.45 
0.050 1.021-005 1.277-007 ' 3.404-006 4.255-008 60.66 
0.060 1.765-005 2.647-007 5.882-006 8.823-008 60.87 
0.070 2.802-005 4.904-007 9.341-006 1.635-007 61.08 
0.080 4.183-005 8.366-005 1.394-005 2.789-007 61.28 
0.090 5.956-005 1.340-006 1.985-005 4.467-007 61.49 
0.100 8.170-005 2.042-006 2.723-005 6.808-007 61.70 
0.200 6.536-004 3.268-005 2.179-004 1.089-005 63.78 
0.300 2.206-003 1.654-004 7.353-004 5.514-005 65.86 
0.400 5.229-003 5.229-004 1.743-003 1.743-004 67.93 
0.500 1.021-002 1.277-003 3.404-003 4.255-004 70.01 
0.600 1.773-002 2.647-003 5.881-003 8.823-004 72.09 
0.700 3.570-002 5.163-003 9.725-003 1.645-003 74.17 
0.800 8.594-002' 1.086-002 1.724-002 2.947-003 76.24 
0.900 2.019-001 2.454-002 3.324-002 5.374-003 78.30 
1.000 4.191-001 5.461-002 6.472-002 1.011-002 80.34 
1.100 7.695~001 1.128-001 1.199-001 1.911:-002.- 82.35 
1.200 1.290+000 2.142-001 2.078-001 3.518-002 84.32 
1.300 2.045+000 3.786-001 3.390-001 6.211-002 86.21 
1.400 3.114+000 6.337-001 5.275-001 1.049-001 8Z.99 
1.500 4.531+000 1.013+000 7.888-001 1.701-001 89.62 

DAMPDRUK VAN ZUIVER 4HE 

T(K) p(torr) T( K) p(torr) T( K) p(torr) 

1.0 0.12 2.3 51.01 3.6 400.47 
1.1 0.29 2.4 63.30 3.7 448.70 
1.2 0.62 2.5 77.49 3.8 500.69 
1.3 1.21 2.6 93.73 3.9 556.57 
1.4 2.16 2.7 112.18 4.0 616.54 
1.5 3.60 2.8 132.95 4.1 680.74 
1.6 5.69 2.9 156.20 4.2 749.33 
1.7 8.59 3.0 182.07 4.3 822.41 
1.8 12.47 3.1 210.71 4.4 900.26 
1.9 17.48 3.2 242.27 4.5 983.07 
2.0 23.77 3.3 276.88 
2.1 31.43 3.4 314.70 
2.2 40.46 3.5 355.84 
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0 - de Bruyn Ouboter et al 
G - Edwards et al 
à - Brewer and Keyston 
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Figuur Al. Het fase-scheidingsdiagram van een 
3
He/

4
He mengsel [11]. 
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Figuur A2. De entropie van 3He in vloeibaar 4He als funktie van de 
temperatuur voor verschillende 3He koncentraties [11]. 
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Figuur A3. De entha1pie van 3He in v1oeibaar 4He a1s funktie 
van de temperatuur voor verschi11ende 3He koncentraties (jj]. 
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Figuur A5. xT diagram van een 3He/4He mengsel voor konstante p
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Figuur A6. De dampdruk van de vloeistof in de verdamper als funktie 
van de verdampertemperatuur voor verschillende mengkamer temperaturen [11]. 
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Figuur A7. De dampdruk van een 3He/4He mengsel als funktie van de 
temperatuur voor verschillende 3He koncentraties [11]. 
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APPENDIX B Meetbrus voor susceptibiliteits- en weerstandsmetins 
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Figuur Bl. Schematische voorstelling van de gebouwde meetbrug voor 
susceptibiliteits- en weerstandsmetingen.De beschrijving van het trafo
kastje is gegeven op blz.80. 
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Enkele opmerkingen en gegevens. 
1) Transformator Tl. 
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De primaire spoel v~n:Tl bestaat uit 3000.w.tkke..li:ngen (Cu,~ 0.05mrnL, 
terwijl de sekundaire spoel uit tweemaal 80 wikkaltngen óestaat (Cu,~ 0.2mmL. 
2) Transformator T2. 
De primaire spoel van TZ bestaat uit de volgende wikkelingen; 

0-1 22-wikkelingen, ~ 0.9 mm 
1-2 47 11 ~ 0.4 mm 
2-3 147 
3-4 472 
4-5 1490 

11 

11 

11 

~ 0.25 mm 
, ~ 0.15 mm 
, ~ 0.08 mm 

De sekundaire spoel bestaat uit 6900 wikkelingen (Cu,~ 0.04 mm}. De mate 
waarin het signaal omhoog getransformeerd wordt kan worden ingesteld met SS. 
3) S4 is een keuze schakelaar t.b.v. CMN susceptibiliteits meting of 
weerstandsmeting. 
4) Met S6 kan een keuze gemaakt worden tussen 2-draads of 3-draadsweer
standsmeting. Voor de 3-draadskonfiguratie geldt ROEK = RTH' terwijl voor 
de 2-draadskonfigurati~ geldt 3/2 r + RTH = ROEK" De bedradingsweerstand 
r kan desgewenst dus direkt worden bepaald. 
5) Met schakelaar S7 kan een keuze gemaakt worden uit diverse weerstand
thermometers. 
6) Met de schakelaar Sl t/m S3 kunnen diverse kondensatoren ingeschakeld 
worden die dienen om eventuele parasitaire kapaciteiten in de thermometer
tak van de brug te kompenseren. 
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Hieronder volgen enkele opmerkingen en gegevens met betrekking tot het 
transformator-kastje (zie figuur B3, blz.81). 
1) Transformator T3. 
De windingen zijn gelegd op een potkern van het fabrikaat 11 Philips 11

; 

type P30/19, ll = 1990, 3Hl. Om de potkern zijn 200 primaire wikkelingen 
(Cu,~ 0.12mm} en 100 sekundaire wikkelingen (Cu,~ 0.12 mm} aangebracht. 
2) Transformator T4. 
De gebruikte potkern is dezelfde als die voor de transformator T3. 
Het aantal primaire windingen is 150 (Cu,~ 0.12 mm), terwijl zich op de 
sekundaire spoel 6000 wikkelingen (Cu,~ 0.05 mm} bevinden. 
3) Ten gevolge van de zogenaamde 1/f ruis van koolweerstanden is het 
verstandig om voor de weerstanden in het versterkergedeelte metaalfilm
weerstanden te gebruiken. 
4) Het nulsignaal van het CMN spoelenstelsel ligt in de grootte-orde van 
10-20 l.IV bij een primaire stroom van lOOl.lAeff' De minimale induktieve 
kompensatiespanning die met behulp van bovenstaande schakeling in het 
sekundaire circuitr9p:te wekken is, bedraagt 10 l.!Veff; de maximale 
spanning is 100 l.lveff (in te stellen met Pl). 

Met de transformator T4 wordt het signaal een faktor 25 opgetransfor
meerd (experimentele bepaling) voordat het aan de 11 lock-in 11 versterker 
wordt toegevoerd. De door T4 veroorzaakte fase-draaiing bleek bij de 
gebruikte meetfrekwentie (207 Hz) verwaarloosbaar te zijn. 
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Figuur 83. Schematische voorstelling van het transformator-kastje. 
Voor de voeding van het transformator-kastje moet gebruik 

gemaakt worden van een apart voedingsblok -12/0/+12 Volt, dit om een 
aardlus te voorkomen. 
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APPENDIX C 11 Kranenboom 11 

Schematische weergave van de kranenboom t.b.v. de heliumkryostaat 
en het 1 K bad. De heliumkryostaat en het 1 K bad zijn beveiligd met 
overdrukventielen van 0.2 ATO. 
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Figuur Cl. Schematische weergave van de 11 kranenboom 11 • 
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APPENDIX D De elektrische bedrading 

Schematische weergave van de bedrading in het lage temperaturen 
gedeelte van de mengkoeler. De getallen zijn de weerstandswaarden 
bij 300 K, terwijl de punten de elektrische doorvoeren aangeven. 
De draden A,B,C en D van plug 1 zijn de aansluitingen voor de stook
weerstanden van de verdamper, verdamper-film en de mengkamer. De 
toevoerdraden zijn van koper tot het 4.2 K blok en van het 4.2 K blok 
tot de stookweerstanden supergeleidende Nb draad. De stookweerstan-
den zelf zijn van manganinedraad (223 n/m). De aansluitingen EF en 
JM zijn respektievelijk voor de thermometer van het 1 K bad en voor 
die van de verdamper. Tot het 4.2 K,blok is hiervoor weer koperdraad 
gebruikt, terwijl vanaf het 4.2 K blok tot de weerstand manganine draad 
(56 n/m) is gebruikt. In de situatie dat de mengkoeler in bedrijf is 
bedraagt de bedradingsweerstand 22 n voor de thermometer van het 1 K bad 
en 44 n voor die van de verdamper, Hier voor zijn korrektieweerstanden 
in de betreffende,_brugschakelingen opgenomen (zie 5.2). 
De draden van plug.2- zijn allemaal doorgetrokken tot de mengkamer. 
A en B zijn bestemd voor de primaire spoel van de cr~N thermometer 
en zijn tot het 4.2 K blok van koper. Vanaf het 4.2 K blok wordt 
uiteraard supergeleidende Nb draad, De draden C en D zijn bestemd voor 
de sekundaire spoelen van de CMN thermometer. Hiervoor is manganine draad 
genomen omdat de bedradingsweerstand in dit geval te verwaarlozen 
is, aangezien de sekundaire spoelen vrijwel stroomloos worden gemeten 
(zie hoofdstuk 2). De draden E,F,H,J en r1 zijn gereserveerd voor thermo
meterweerstanden. Ook hiervoor is in verband met de warmtegeleiding 
de voorkeur gegeven aan manganinedraad. Bovendien is bij driedraads
meting van een weerstand de bedradingsweerstand niet belangrijk. 
De koperdraden die op het 4.2 K blok binnenkomen zitten over een lengte 
van 90-100 cm verankerd, voor de manganinendraden is deze lengte 10-20 
cm. Op het 1 K bad en de verdamper is de verankering uitgevoerd over 
ongeveer 20 cm terwijl op de mengkamer een verankering van ongeveer 
100 cm voor een goed warmtekontakt moet zorgen. De thermische ver
ankering kan verbeterd worden door de windingen in te bedden in GE 7031. 

Betekenis symbolen a koper 0 0.15 
b koper 0 0.08 
c manganine 56 n/m 
d manganine 223 n/m 
e niobium 



-f\ 
:D Gil ~ ... 

: ~ ~ c ei c 
m 
!» 

g ~ 
Ci ~ 

-........... 
"' 

en 11\ 

r w CD 
fo) 

~ 
0 

m nnslS\ N 
0 dt39 0!) 

L..-..J0001--
dUt& 

M E N G 

PLUG 1 PLUG2 
r~---------------JA _______________ _ 

.-.... · tv i'l ~ 1'.> tv N ,._, t-J t-.l 1 

.3 .:D (JJ "' 0 IT) ..... z L..f 3 1-A -

0 "' 
at CP CP 

~ : !:: .... ...... ~ 

! ~ Cl ~ 4.~ 2 ~ ~ B~ c L: 
~ 0~ Ki g g ~ ~ : 

c:i 
' 

"' f\ 
nr .. 1'1 (\ (\ (\ " 0 f\ n 

~ 
(\ 

~ ~ 1\ ..., ...4J -" -tl ..... CJ) 

'" 
\ft CD CD U) CD l.O 0 

i LO . 2'1.'1. ~ i 1 1 KI ! 8 = Ag o: ! : § 
f\ f\ 0. 0. n. 0. A. .0. A. 

~ !: ~ r r ltJ fo) ~ ~ 
J: ~ ,s; 

~ fo) - ~ 0 & 
0 

~ Q Vg E~ R§ D~ A§ M: p: 0 

R~ >Eg • Cl c: 

"' ~ 
0 
CD 

K A M E R ~= m -_o 11'1 
~ rr : : ~ g fT g V -~ 

~ g ". 
~g ) ~ 

a-
.J: .t ba~ ~ c .I:' Q ~ c ~ 

Figuur Dl. Schematische voorstelling van de bedrading van plug 1 en 2. 
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Bovenaanzicht van de 
plug op de mengkoeler. 

Bovenaazicht van het 
4.2 K blok. 

Bovenaanzicht van net 
1 K bad. 

Bovenaanzicht van de 
onderkant van de 
mengkamer. 

Bovenaanzicht van de -
deksel van de mengkamer. 
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Figuur 02. Bedrading 
germaniumweerstand. 
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Op plug 3 zitten vier draden die bestemd zijn voor een germanium 
weerstand, die vierdraads gemeten kan worden. Ook hiervoor is vanaf 
kamertemperatuur manganine draad gebruikt, die op diverse tussen
liggende komponenten thermisch is verankerd. 
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