
 

Een inleidend onderzoek naar het doorslagmechanisme bij de
elektro-erosieve bewerking
Citation for published version (APA):
Horsten, H. J. A. (1971). Een inleidend onderzoek naar het doorslagmechanisme bij de elektro-erosieve
bewerking. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en
werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol. WT0252). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1971

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/1518c753-d5b1-4c65-9992-93846a0bc669


Rapport nr.: R 0252 

Rapport van de sectie: Fysische bewerkingen. 

Titel: Een inleidend onderzoek naar het·doorslagmechanisme 

bij deelektro-erosieve bewe~king. 

Auteur: H.J.A. Horsten. 

Sectieleider: Ir. C.J. Heuvelman. 

Hoogleraar: Prof'. Dr. P.C. Veenstra. 

Samenvatting: Om het doorslagmechanisme in de bijvonkerosie 

altijd vervuilde vloeistof'f'en te kunnen beschrij

ven, wordt in di t inleidend onderzoel;: het door-. 
slagmechanisme in een zuivere vloeistof' bestudeerd. 

Allereerst worden daartoe enkele bestaande door

slagtheorie~n op hun geldigbeid inhet door ons 

onderzochtegebied van veldsterkten nagegaan. In 

dit gebied blijken daze theorie~n niet van toe

passing. 

Uitgaande van de verrichte experimenten ,V"ordt 

daarna een thermisch model van het doorslagmecha.;.. 

nisme in zuivere vloeistoffen opgesteld. Dit mo

del· wordt tenslotte getoetst aan het zich ,,,erkelijk 

af'spelend proces. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 PRINCIPE VONKEROSIE-PROCES 

Gedurende de 1aatste 10 <\15 jaar zijn er een aant.al vormgevings

processen ontwikkeld t die allen van de conventionele methoden 
• I 

verschi11en. Zij zijn in het 1aboratorium afgeleiduit dobrziene, 

vee1a1 fysische processen. . . '. I 

Ais voorbeelden kunnen o.a • . genoemd worden t elektrochemis1ch be

werken, . e1ektrolytisch . etsen, laser, opdampen envonkeros~e ook 

weI vonkVe~spanen genoemd. Van deze voorbeelden neemt de vorn<

erosieve bewerking een zeer belangrijke plaats in. Bepaal~e 
'. i 

f'acetten van dit proces vormen het o~der1'lerp van het hierl be
I 

schreven.onderzoek. 

Aan de hahd van het schema, weergegeveri in fig. 1.1.1, za'l nu 

het vonkverspaningsproces hesproken worden. 

Elektrode 
"I 

Energiebron 

"';verkstuk 

! t 

fig. 1.1.1 Schema van het vonkverspaningsproces. 

Aan een systeem, bestaande uit een e1ektrode en eerl werkstuk 

die gescheiden zijn door ,een vloeibaar dHHektricum,1V'orden in 

de tijd;discrete hoevee1heden energie toegevoerd •. Daartoe 1evert 
: j . 

de energiebron een spanning, die de gedaante heeft zoa1s in 

fig. 1.1.2. is weergegeven. 
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U' 

steekpuls 
Uo = spanning ont-

t p , ~ = spanning brand-

~--
... 'puIs .... ,.. - - tb = duur ontsteekpul 

t:f = duur brandpuls 

" t = periodetijd p 

tb . , 

u b f----- ---
" 

t:f 

--....-..... t 

fig. 1.1.2, De door de energiebron geleverde spanningspulsen. 
, <' 

Indien de a:fstand tussen de elektrode en het werkstuk klein genoeg 

is, leidt de ontsteekpuls( spanning Uo ' duur t bJ plaatselijk tot 

een door-slag van het di~lektricum (nl. daar \V'aar de veldsterkte 

het grootst is) _, Hierdoor ontstaat ter plaatse van de doorslag 

een gas'vormig kanaal (plasma), waarin een stroom van hOGe,,,aarde 

gaa t lopen ,die in stand gehouden wordt door de spanning van de 
I 

brandpuls ( spanning u bf duur t:f). Na de ontsteking val t de spanning' 

over de spleet terug tot een waarde u f ' de brandspanning. Deze 

bedraagt 15 a 20 V en isafhankelijk van: 

- het elektrode-en we,rkstukma teriaal 

- het di~lektricum 

de afstand tussen de elektrode en het ,.,rerkstuk. 

De groottevan de bij het proces optredende stroom tV'ordt -bepaald 

door de weerstand R en bedraagt: 
rlb-uf 

if = R (1.1.1) 

Gedure~de de tijdltf wordt er in de sp1.eet dus een hoeveelheid 

energie ontwikkeld, groot: 
t

f 

P = f '(uf oif )dt , (1.1.2) 

o 

s 
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De ctiameter van het e:asvormig kanaal blijft beperkt door de . 

aanwezigheid van het overige vloeibare di~lektricum, zodat deze 

hoeveelheid energie zeer plaatselijk wordt ontwikkeld en omc-ezet 

wordt in warmte. Deze hoeveelheid warmte is voldoende om het 

9'lektrode- en werkstukmateriaal plaatselijk te doen smel ten en 

. zeIt's verdampen. Het gesmol ten en verdampte materiaal ,,,ordt door 

het stromende di~lektricum afgevoerd, zodat er na de voru(overslag 

·op het werkstuk en de elektrode een krater achterblijft. 

Door het proces met een bepaalde·frequentie te herhalen 

(periodetijd t J, komt m~n tot een discontinue materiaalafname. 
p 

Men vermijdt op deze wijze een continue energ~eontwikkeling in 

de spleet (het zgn. bogen), waardoor het bewerkingsproces aan

zienlijk aan nauwkeurigheid zou inboeten. 

De polari tei tskeuze: elektrode - \verkstuk als ka thode - anode 

geschakeld of omgekeerd, hangt at' van de energieverdeling in 

de spleet. Deze energieverdeling vindt zijn oorzaak in de kathode 

en anode spanningsval, zoals weergegeven in fig. 1.1.3. Men 

schakelt het werkstuk als die elektrode, waar de meeste energie 

vrijkomt. 

+ 
anode 

fig. lel.3 Kathode en anode spanningsval. 

kathode 
I 
I 

u f = brand span-
ning 

~ = kathode 
sp~nningsva] 

u = anode span-a 
ningsval 

Uit het weergegeven principe van het vonkverspaningsproces voIgt, 
I 

dat de materiaalvenvijdering bij het vonkverspanen uitsluitend 

afhangt van de thermische eigenschappen van het elektrode- en 

werkstw(IDateriaal enniet van de mechanische eigenschappen. 
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Dit maakt deze bewerkingsmethode dus bij uitstek geschikt voor 

de bewerking van zeer harde, de zgn. exotische materialen. 

Bovendien vindt het vonkverspanen zijn grote betekenis in het 

reit. dat men in staat is aan het werkstuk gecompliceerde con

touren aan te brengen (bv. schoepen van turbines) in een tijd, 

die aanmerkelijk korter is dan met een conventionele bewerkings

methode. 

1.2 STAND VAN ZAKEN 

Sinds de ontdekking van het vonkerosieproces door N.I. enE.R. 

Lazarenko zijn er een vijfentwintigtal jaren verlopen. Op dit 

moment is er ,geen enkel industrieel ontwikkeld land, waar dit 

proces niet wordt toegepast. In de diverse laboratoria is reeds 

bijzonder veel researchwerk verricht. 
, 

Toch mag men hieruit niet afleiden, dat de problemen betreffende 

het vonkerosiemechanisme volledig zijn opgelost. Hordt het p1"oces 

in de industrie veelvuldig toegepast, de daarvoor vereiste gege

yens zijn echter veelal langs experimentele \lTeg verkregen. 

Omdat de theoretische achtergrond niet voldoende bekend is, is 

het niet mogelijk vooraf te voorspellen bij welke instellingen 

van de machine een bepaald produkt op de meest economische wijze 

gefabriceerd kan worden. 

Van de problemen die nog om oplossing vragen kunnen genoemd llTorden: 

1) Door welk. mechanisme wordt de vonkdoorslag in een vloei
i 

baar di~lektricum beheerst en wat is de invloed van de 

vervuiling van de vloeistof op de doorslag? 

2) Is eenmaal een doorslag tot stand gekomen, volgens 'velk 

mechanlsme breidt het zich d~ gevormde plasmakanaal 

zich uit? 

J) Hoe is de energieverdeling in de spleet? Dit is van ' 

belang voor de verklaring van het polariteitsverschijnsel, 

dwz. een verschil in de afgenomen hoeveelheid elektrode

en werkstukmateriaal, ook wanneer elektrode en werkstuk 

bestaan uit hetzelfde metaal. 
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4) Hoe kornt de materiaalverwijdering (dus kratervorrning) 

tot stand; welke relaties bestaanertusseri de fysische 
! 

eigEmschappen van het elektrode'- en 'verkstukma teric>al 

(zoals soortelijke warrnte, warrntegeleid'ingscoefficient, 

smelttemperatuur etc'.), het di~lektricum, de instel

gr~otheden van de machine (spanning, stroomsterkte, 

impulstijd, periodetijd, spleetbreedte) ~nde materia~l

afname per tijdseenheid? 

1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel vandi t afstudeeronderzoek is,·. om aan. de hand van een 

aantal experimenten te komen tot een formulering van een.model 

van het doorslagmechanisme in vloei.baredHHektrica onder om-
, 

standigheden, zoals deze gedurende het vonkerosieproces heersen. 
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HOOFDSTm( 2 ------------
DOORS LA GMECHAN ISMEIN GASSEN, TOEPASBAARHEID OP VLOEISTOFFEN ------------------- ----------------------------------------

2.1 INLEIDING 

Een belangrijk facet van het vonkverspaningsproces vormt het 

doorslagmechanisme. Hieronder wordt verstaan het proces dat 

leidt tot de vorming van een gasvormig kanaal in de isolerende 

vloeistof in de vonkspleet t wanneer de veldsterkte over de 

spleet voldoende hoog wordt opgevoerd. 

:Men kan het begrip doorslagvastheid van een dHHektriculll in

voeren, gedefini~erd als de maximale veldsterkte welke het 

dHHektricum kan verdragen, zonder haar isolerendeeigenschap 

te verliezen. Het diEHektricum kan hierbij vloeibaar, vast of 

gasvormig zijn. 

iva t betreft de gasvormige media is het· doorslagmechanisme be

kend. Anders is dit voor vloeistoffen. Vanwege een complex, 

thans nog verwarring scheppende faktoren, zoals de aard van de 

vloeistof, duur van het opgebrachte veld, vervuiling van de 

vloeistof,druk, temperatuur, elektrodemateriaal en gesteldheid 

van het elektrode-oppervlak, is het nog niet mog-clijkgebleken 

een eenduidige beschrijving van het doorslagmechanisme te geven. 

Uit vele experimenten, zie o.a. lit. l,en 2, is gebleken, dat 

de vervuiling van de vloeistof een zaer belangrijke rol speelt. 

In dit afstudeeronderzoek zullen echter uitsluitend z.g. chemisch 

zeer zuivere vloaistoffen gebruikt \Vorden. Het is niet mo

gelijk een model van het doorslagmechanisme in een vervuilde 

vloeistof te formuleren, wanneer de doorslag in een zuivere 

vloeistof niet bekend is. 

In het verI eden zijn reeds vele pogingen ondernomen om het 

doorslagmeChanisme in zuivere vloeistoffen te beschrijven, uit

gaande van de gasontladingstheorie. Daarom zal in paragraaf 2.2 

eerst aan deze theorie enige aandacht geschonken worden. 
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2. • 2 HET DOORSLAGNECHANISME IN GASVORMIGE ~1EDIA 

Zie voor een meer·uite;ebreide behandeling van het doorslag

mechanisme in gassen lit. J. 

Veronderstel, dat de spleet. in fig. 2.2.1 met gas gevuld is 

en er elektronen uit de kathode worden ge~mitteerd, bv. door 

veldemissie, koude -emissie of foto-emissie. De grootte van 

deze elektronens.troom aan de ka thode noemen we i (0). . e 
Deze elektronen ~ewegen zich onder invloed van de veldsterktc E 

naar de anode en botsen daarbij tegen de neutrale gasmoleculen. 

De afstand die een elektron in de x-richting tussen tlv-ee bot

singen aflegt heet " de vrije weglengte" en bedra,.ae;t: 

A= N~ (2.2.1) 

waarin: N = aantal gasmoleculen per volume eenheid. 

e = dwarsdoorsnede van een molecuul-+ een elektron. 

Gedurende de weg A bedraagt de energiewinst van het elektron 

Ee)., als e.de ladil1g van het elektron voorstelt. Is deze anergie 

voldoende groot, dan is het elektron bij de botsing met een mole

cuul in staat, dit molecuul te ioniseren (stootionisatie) .. 

Ditzelfde geldt voor de daarbij vrijkomende elektronen., Door 

voortdurende herhaling van dit proces ontstaat er een zgn. 

"lawine-effect" (fig. 2.2.1) .. 

fig. 2.2.1 Lawine effect. 
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Om het :i.on:i.satieproees te besehrijven voeren we de ionisatie

eoUf'f'ieient van Townsend 0. in. Hieronder verstaan· we het aanta1 

botsingen van een e1ektron met gasmoleeulen, dat tot ionisatie 

leidt als'het elektron zieh lem in deriehtingvan het veld 

beweegt. 

Is de. elektronenstroom op een af'stand x van dekathode geIijk 

aan ie(X), dan bedraagt deze op een af'stand x + dx: 

en dus: 

De oplossing van deze D.V. met :i.e(x) = :i. (0) voor x = 0 luidt: e 

.) ) ax i (x = i (0 e e e 

·Hierin·is ie(O) de elektronenstroom aan de kathode t.g.v. 

emissie. 

Noemen Me de door de botsingen ontstane ionenstroom ter p1aatse 

x, ii(x), dan geldt over dezelf'de af'stand dx: 

Met substitutie van (2.2.4) in deze vergeIijking voIgt na . 

oplossing: 

ii(x) 1: i (O)eo.x+A (2.2.6) e 

Op af'stand x = s is ii(x) gelijk aan 0 (:i.onen .bewegen zieh 

de richting van het veld) en dus: 

in 

Detotalestroom ter plaatse x voIgt nu uit sommatie van '(2.2.4) 
en (a.2 .. 6) en bedraagt: 

1: i (O)~o.s ' 
e (2.2.8) 
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TIet opvallende vElndit resultaat is dat cie totale stroom in 

ellc punt van de sp1eet deze1fde is en aIleen a1'han[:"t van de 

emissie ie (0), de ionisatiecot!ff'icient a. en de sp1~etbreedte s. 

lfe voeren verder in de secundaire emissieco~fficient y, gede

fini@erd als het aanta1 secundair aan de kathode ge~mitteerde 

e1ektronen, per primair elektron in de sp1eet ontstaan door 

stootionisatie. Deze secundaire e1ektronen ontstaan o.a. 

door botsing van de gevormde ionen met de kathode en op 

de kathode va11ende stra1ingsenergie, die ontstaat \vanneer 

een e1ektron in een mo1ecuu1 naar een lager energ'ieniveau 

terug va1t. 

De toename van de e1ektronenstroom over de af'stand dx bedroeg . s 
a i (x)dx. Dus de tota1e· toename in de sp1eet isa.f ie (x)dx. 
eO· 

Uit de def'initie vany voIgt dan, dat de secundaire e1ektronen

stroom aan de kathode bedraagt: 
s 

ya r i (x) dx = Y i (0) ( e as - 1 ) 
:J"e e 

o 

Deze elektronenstroom 1eidt weer tot ionisatie. Uit herha1ing 

vari dit proces voIgt voor de totale elektronenstroom aan de 

kathode: 

ie(O)tot. = ie(O) + Vie(O) (eQS~I) +y2ie(0)(eOS_I)2+ •••••• 

(2.2.10) 

00 n 
Dus: ie(O)tot. = ie(O) I: t Y(e

Cl8l
_1)} 

n=O 

Uit f'ysische overwegingen mag verondersteld worden dat de 

reeks (2.2.11) convergeert, dus de som is groot: 

i (O)t t = 
eo. 1- Y(eGS_1) 

i (0) e 

De totale stroom i(x) wordt daarom (zie vg1. 2.2.8): .. 
i(x) = i (O)t t eo. 
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Vo1gens het kriterium van Townsend treedt er nu doors1ag op 

in een gas, indien deze stroom zeer groot wordt, m.a.w. indien: 

1 - 'Y(e OS ';"1) = 0 (2.2.14) 

2.3 DOORSLAG IN VLOEISTOFFEN 

Een aanta1 onderzoekers heef't getraeht het doors1agmechanisme 

in v1oeistof'fenop een soortge1ijke wijze te beschrijven als 

de doors lag in gassen. De doorslag in vloeistof'fen zou oak . 

worden inge1eid door stootionisatie i.e. van de vloeistofmo

leeulen. Als voorbee1den van deze theori~n kunnen genoemd 

worden: 

1) Theorie van Von tIippel: doorslag treedt op, indien het 

aanta1 botsingen van elektronen met v1oeistofmoleeulen 

dat tot ionisatie van de moleeu1en leidt, groter is dan 

l~et aantal reeombinaties. Von Hippel veronderstelt 

geen verdeling in de energie der e1ektronen. 

2) Theorie van F'rolich: identiek aan die van Von Hippel, 

doeh Fr3lich veronderstelt weI een energieverdeling. 

3) Theorie van Seitz: doorslag treedt op,indien de door 
6 

stootionisatie ontstane 1awine een bepaalde diameter 

heeft bereil<:t. 

Het is echter de vraag, of het doorslagmeehanisme in vloei

stoffen vergelijkbaar is met de doorslag in gassen. Immers, de 

vrije weglengte van de elektronen in vloeistoffen is vele malen 

geringer dan in gassen bij normal'e druk. Dientengevolge is de 

energie,die het e1ektron gedurende de vrije weg wint en die 

derhalve voar een eventuele ionisatie beschikbaar is, eveneens 

vele malen geringer. 

Om te achterhalen of de doorslag in vloeistoffeningeleid 

wordt door een ionisatieproces, gaan we uit van form. 

(2.2.13). 
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ie (0) eOs. 
i(x) = 

1 _y(eas -1) 

De in deze :formule voorkomende eo@:f:ficienten zijn bekend 

(lit.3). 

Voor de ionisatie coW1'1'icient van Townsend geldt de.relatie: 

a E 
~ :: :f(-) 
p P 

voor de secundaire emissie co~:f:ficientgeldt: 

y = g(!) p 

In deze relaties stelt p de gasdruk voor. 

Doors1ag treedt op indien: 

as . as' 1 -y(e -1) ~l- ye = 0 

Uo 
Met behu1p van (2.3.1) .en (2.3.2) en EO = s,. (Uo ill? de door-

slagspanning bij een bepaa1de s) kunnen we hiervoor schrijven: 

Uo 1- g{-) e ps 

U 
4"( 0) .. PS;.L -

p's = 0 

Hieruit voIgt een relatie voor dedoorslagspanning: 

Vo = h (ps) 

Deze relatie staat bekend als de wet van Pa~chen. 

Willen we nu achterhalen, o:f de doorslag in vloeisto:f:fen 

veroorzaakt wordt door ionisatie, dan kunnen we de vo1gende 

experim~nten doen: 

1) Volgens de wet van Paschen is de druk van invloed op 

de doors1agspanning van gassen. Het is interessant om 

na te gaan o:f dit ook zo is voor v1oeisto:f:fen. De in

v10ed vall de druk bij gassen is een gevolg van de ver

groting van de dichtheid (dus verk1eining van X). 

, 
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A~gezien een vloeistof',zeker voor niet a1 te tIoge 

drukken als een incompressibel mediumbeschowvd mag 

worden,zouden we geen invloed van de druk verwachten. 

De experimenten wijzen echter ui t p da t de druk '\fel 

van invloed is op de doorslagsterkte van vloeistoffen. 

Dit blijkt by. uit f'ig. 2.:3.1· t ontleend aan lit. 4, 

MY/em 

f 
10010'5 

1,2 

heptaan 
\.OL...------;-b.-------;;'2~-----_:rl_.OOrr--. _+_--lb/INCH 2 

f'ig. 2.3.1 Doorslagsterkte als funktie van de druk (lit.4)~ 

2) Zolang nog geen doorslag heef't plaatsgevonden, zou de 

stroom t.g.v. ionisatie worden weergegeven door 

(2.2.13). Hieruit blijkt, dat deze stroom toeneemt, 

indien men.bij gelijkblijvende druk en veldsterkte 

.( aenyveranderen dan niet) de spleetbreedte s vergroot. 

Gegeven echter de afhankelijkheid van de doorslagsterkte van de 

hydrostatische druk, alsmede de zeer geringe vrije weglengte 

van de elektronen in vloeistof'fen, is het om bovengenoemde 

redenen onwaarschijnlijk,dat de doorslag in vloeistoffen 

ingeleid wordt door stootionisatie van de vloeistof. 

Om een afdoende bewijs te leveren, dat de doorslag in vloei

stof'f'en al dan niet door een ionisatieproces wordt veroorzaakt, 

m.a.w. am na te:,;aan of de in het begin van deze paragraaf 

vermelde theori~n van toepassing zijn, is het noodzakelijk om 

het tweede experiment uitte voeren. Dit zal door ons.gedaan 

,.,orden en besproken in hoofdstuk· 4. 
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EMISSIE VAN ELEKTRONEN UIT METALEN 

3.1 INLEIDING 

Ret is een bekend verschijnse'l, da t aan metalen een hoeveelheid 

energie moet lvorden toegevoerd, om hierui t elektronen te laten 
. . 

ontsnappen. Deze hoeveelheid energie kan o.m. geleverd worden 

door de volgende processen: 

1. verhitting van het metaal (thermische emissie), 

2. aanbrengen van eenelektrisch veld (veldemissie), 

3. straling (roto emissie), 

4. bombardement van ionen en elektronen op het metaal

oppervlak. 

Omdat, zoals zal blijken in hoo:fdstllk. 4, veldem:i.ssie even

,tueel in combinatie met thermischeemissie een rol speelt 

bij het ontstekingsmechanisme in vloeisto:f:fen, zullen in dit 

hoof'dstuk de resultaten van enkele emissie-theori~n worden, 

weergegeven. 

3.2 DE UITTREED ENERGIE VAN EEN ELEKTRON 

We gaan uit van het diagram, weergegeven in :fig. 3.2.1. 
p 

e 

6n---~L---.......I 
l'Ietaal 

Fermi-niveau 

VacuUm 

:fig. 3.2.1 Energie diagram. 

,I, 
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In het 1inkergedeelte van het diagram is vertikaal de energie 

P van een vrij e1ektron in een metaa1 uitgezet. Horizontaa1 
e 

is het Rantal e1ektronen per volume-eenheid met een energie 

1iggend tussen P en P + 6p uitgezet. Deenergie~n van vrije 
e e e· 

e1ektronen in meta1en vo1gen de verde1ing van Fermi-Dirac. 

De getrokken lijn is de verde1ing voor OOK, de streep1ijn 

voor een hoge temperatuur. 

Hij OOK hebben.de vrije e1ektronen een energie, die tussen 
-.. 0 o en J.l. eVe in 1igt. De marima.1e energie bij 0 K wordt het 

Fermi-niveau genoemd. Bij hoge temperatuur zijn er een aanta1 

e1ektronen die een energie groter dan het Fermi-niveau hebben. 

Uit het diagram bIijkt dat, wi1 men elektronen uit het 

metaal 1aten ontsnappen, men een extra hoevee1heid energie 

moet toevoeren. Deze extra hoevee1heid energie bedraagt mi

nimaal + en wordt genoemd de minimale ui ttreedarbeid van een 

e1ektron. Deze extra energie kan verkregen worden met de in 

3.1 genoemde processen. De uittreedarbeid moet dus aan het 

e1ektron worden toegevoerd, opdat hetvo1doende. energie heeft 

om bij het ver1aten van het metaal de kracht welke 'het elek

tron van de geinf1uenceerde lading op het metaaloppervlak 

ondervindt te overwinnen. 

Schottky komt tot de volgende benaderingvoor + (lit.I). 

Indien de afstand van een elektron, lading e, tot het opper

vIak x bedraagt, is de kracht die het elektron ondervindt 

groot:(Eo is de permittiviteit van het vacuUm) 

. 2 
I e 

F = 2 
4TfEo( 2x) 

De energie die nodig is om het elektron vanaf een punt op 

zaer kleine afstand r tot in het oneindige te brengen bea 
draagt: 



-19-

Op afstanden kleiner dan r bevindt het elektron zich in llet 
door 0 

veld veroorzaakt Ide atomen en ionen in het oppervlak. Hier 

veronderstelt Schottky het veld constant en weI gelijk aan 

e, , zijnde het veld op r • 
o 

Om dit veld te over-

bruggen is een hoeveelheid energie cf>2nodig. 

e 2 r 2 

'2 
0 e 

(3.2.3) = = 
16n£ r2 16n£ r 

0 0 0 0 

Voor de uittreedenergiewordt dus in totaal gevonden: 

'Geven we, in eV. 

A. __ ~ eV 
't" • r o 

en r o 
in j 

(3.~.4) 

dan voIgt: 

Volgens Schottky moet in deze formule voor r , de grootte van 
o 

de straal van het metaalatoom ingevuld worden. De waarden van 

,die hij daardoor verkrijgt vertonen een goedeovereenstemming 

met de experimenten. 

3.3 THER.J'\IISCHE EHISSIE 

Uitgaande van de energieverdeling volgens Fermi-Dirac 

voor de vrije elektronen in een·metaal komen Dushman en Hi

chardson tot de volgende formule voor de emissiestroom (lit.l,2) 
cji 

= A T2 Se k1' ( 3 • J .1 ) 

Hierin is: = emissiestroom in'A, 

A = universele constante, groot 1,2 Afotm2o](2 

S emitterend oppervlak in nun 2 
= , 

T = temperatuur in oK. , = uittreedarbeid in eV. 

k = constante van Holzmann . V.jn. K 
~n e .'. 

Bovenstaancte formule is afgeleid onder de voorwaarde, dat er 

een voldoende groot veld aanwezig is, opdat er geen elektronen

wolk ontstaat. 
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3.h VELDEMISSIE 

Schottky (lit. 1,2) heeft, uitgaande van de verge1ijking van 

Dushman en Richardson een verge1ijking afge1eid, die de veld

emissie beschrijft. De invloed van het aanwezige e1ektrisch 

veld drukt hij ui t in een verlaging van 4> , de ui ttreedarbeid. 

Ergens op een afs·tand x van het emitterend oppervlak is de o . . . 
kracht die een elektron van de influentielading aan het oppcr-

v1ak ondervindt ge1ijk en tegengeste1d {~ericht aan de' kraeht 

t.g.v. het opge1egde veld, dus: 

2 e 
. 1611£' x 2 

o 0 

waaruit voIgt: 

= eE (E in V lImn) 

Hierin is K -.~ 
-~16TT£ 

. 0 

(3.4.1) 

Op afstanden x>xis het e1ektron buiten'de aantrekkings-o. . .. ' 
. kracht van het oppervlak gekomen. Dus voor de uittreedarbeid 

ge1dt: 

dx 
eE dx = 

o 

(X) 

l -j 2 

4>2 +ch e 
dx - eE dx 

1611£ x 2 
0 x 0 0 

Na integratie en invullen van(3.4.2) 1evert dit: 

'. (3. 4 .4) 

Hierin is Kl 

Dit resultaat ingevuld in verg.(3.3.1) levertcte vergelijking 

van Schottky voor ve1demissie: 
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+-Kle~ 
,= AT2 Se - kT (3.4.5) 

Gebruikt men echter de f'ormule van Schottky bijkamertempera

tuur. dan komt men tot waarden voor i die veel lagerzijn dan 

de experimentele waarden. Nordheim en Fowler verklaarden dit 

door uit te gaan van het golf'karakter van een elektroJl; de 

elektronen zijn in staat door de potentiaalbarri~re heen tc 

"tunnelen". Het· is dus niet noodzakelijk dat z'ij· de potentiaal

barri~re overwinnen. Nordheim·en Fowler komen tot de volgende 

vergelijking: 3 6-
6,8 0 10 +2 

E 

In deze vergelijking is ~ het Fermi-niveau. 
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HOOFDSTUK It 

DE METINGEN 

4.1 DE PROEFOPSTELLING 

Om de omstandigheden waaronder bij het vonkerosieproces de 

doorslag van het dHHektricum plaats vindt goed te simuleren, 

zou het noodzakelijk zijn in een spleet van 5 A 40 l.l m veld

sterkten te cre~ren naar schatting van de orde van grootte 

van 104 A 10SV /nun. 
Om de spleetbreedte echter met voldoende nauwkeurigheid te 

kunnen instellen (de niet haaksheid van het elektrode opper

vlak en het niet samenvallen van de hartlijnender elektrode 

spelen hierbij een rol),zal gemeten worden bij spleetbreedten 

vari~rend van 80 tot 800 l.lm, waarbij de spanning over de 

spleet zodanig wordt opgevoerd, dat genoemde veldsterkten 

bereikt ,,,orden. 

Onderstaand is een opstelling beschreven, waarmee pulsen van 

o - 20kV kunnen worden opgewekt. Aan de hand van het schema, 

weergegeven in fig. 4.1.1 zal deze opstelling besproken 

worden. De in het schema opgenomen symbolen zijn vermeld in 

tabel 1. 

Voor de experimenten is gebruik gemaakt van ronde elel<.troden 

met diameters van 10 en 6 mm. Om eventuele inholllogeniteiten 

van het elektrisch veld ten gevolge van het niet samenvallen 

van de hartlijnen van de elektroden of' het niet haaks zijn 

van het elektrode oppervlak t.o.v. de hartlijn, te voorkomen, 

is die elektrode, die alskathode gebruikt lvordt voorzien 

van een bol elektrode oppervlak (kromte straal 450 mm). De 

anode is uitgevoerd als een vlakke elektrode. 

De proeven zijn uitgevoerd bij verschillende ruwheden van het 

elektrode oppervlak. Om een zo homogeen mogelijk op het opper

vlak verdeelde ruwheid te verkrijgen en om een ruwheidsproi'iel 

te verkrijgen dat goed vergelijkbaar is met dat \vat met vonk...; 

verspanen tot stand wordt gebracht zijn de elektrode opper

vlakken gezandstraald. 
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~ig. 4.4.1 Schema van de proefopste11ing 
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P S)'RteclII anodc-katllollp, GPsclleiticn door eeTl v I on tlmar' 
dl ~l('k trtclull 

G impu1saener~tor 

S schake1aar 

B1 :. penthode PL 504 

" 
diode 

" 

EL S6 

"IN 914 

BXY 30/500 

C1 condens~tor 1 nF 

C2 

C
3 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7" 

RS 

R9 

RIO 

R11 

R12 

U1 

U2 

U
3 

U4 

Us 

: 

• · 

• · 

: 

· · . 

.11 10 nF 

" 10 nF 

weerstand 10 ]dJ 

" 3 x 33 kO serie 

" 10 x 100kO serie 

" 10 x 1kO serie 

" 47 leO 

" 100 kO 

" 1000 

" 1000 

" 1000 

" 100 

" 1000 

" 560 

spanning over het systeem, 5 

anodespanning van de buis PL 

schermroosterspanning van de 

stuurroosterspanning van de 

anodes panning van de buis EL 

(~'ln 

(f. iv) 

(fiY) 

tot 20 kV 

50 4, 3000" V 

buis PL 501! , 270 V 

buis PL saLt, -so V 

86, 270 V 

Tabel 1. De in het schema gebruiktes)~lIbolen • 
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, 
Anode en ka thode zijn in een reservoir waarin het diEHek-

tricum zich bevindt opgesteld. De anode is daarbij bevestigd 

aan de "vaste were1d", de kathode aan een slede waarmee de 

sp1eetbreedte wordt ingesteld. Zie voor een overzicht van 

deze opstelling ook ~ig. 4.1.2. 
A1s di1!lektricum is voor de proeven hexaan gekozen, kwali

teit chemisch zeer zuiver, ~abrikaat: Merck 9688. 

De pu1svormie;~ spanning over de spleet \wrdt op de volgende 

wijze tot stand gebracht. 

Do pulsgenerator G levert een rechthoekige spanningspuls van 

ca. 10 V en instelbare pulstijd (10 ns - 100 ms). 

Deze spanningspuls ,"ordt na versterking toegevoerd aan het 

stuurrooster van buis BI , waardoor deze gaat geleiden. 

Hierdoor ontlaadt zich condensator C2 ' 'vaardoor een spannings

puIs ter'grootte U2 (JOOO V), komt te staan over een spleet 

die gevormd wordt door een borin!~ in een halve bol, waarin 

concentrisch een pen is aaneebracht (onderste gedeelte van 

schakelaar S).'Ten gevolge van deze spanning treedt er in 

deze met 1ucht gevulde spleet een doorslag OPe Deze doorslag 

heeft ionisatie van de lucht tussen de twee halve bollen 

van de schakelaar tot gevolg. Dit leidt tot een doorslag 

tussen deze twee halve bollen, ,,,aarover de spanning Ul 
(5 tot 20 kV) staat. De schakelaar S is in deze VOrm !;ekozen 

om zeer korte stijgtijden (ca. 10-8 s) te be,v-erkstelligen. 

Vindt er in de schakelaar een doorslag plaats, dan f'unr;eert 

deze als een geleider, waardoor condensatoi' Cl zich ontlaadt. 

Daar de tijdconstante R2CI groot is t.o.v. de opgewekte 

pulstijden is de aldus gevormde puIs nagenoec; rechthoeJcig 

en heef't een amplitude van UI volt. 

De stroom die t.g.v. de opgelegde spanning door het c1HHek

tricum loopt en de doorslag van het die1ektricum inleidt, 

veroorzaakt over de stuurweerstand HI een spanningsverschil, 

dat gemeten wordt m.b.v. een oscilloscoop (Hewlett Packard 

hp l4IA). De w'eerstand HI bedraagt 10 kO ""at nodig is om 

( . -7 ) nog zeer kleine stromen 10 A te kunnen lv-aamemen. 
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Om te voorkomen, dat bij de doors lag een hoge spanning aan 

de oscilloscoop wordt toegevoerd, zijn de bevei1igings 

dioden D1 en D2 opgenomen. 

In fig. 4.1.3 is een overzicht van de gehe1e opstel1ing 

,veergegeven. 

fig. 4.1.2 Detail van de proefopstel1ing. 



fig. 4.1.3 Overzicht van de proefopstelling. 

4.2 DE HEETRESULTATEN 

Om te achterhalen of' de doorslag in een vloeistof' '\vordt 

ingeleid door stootionisatie van de v1oeistofmo1ecnlen , 

is het noodzakelijk (zie ook par.2.3) om na te gaan: 

1) wat de invloed van de sp1eetbreedte is op de door 

de v1oeistof' lopende stroom v66r de doors1ag, bij 

constante dru1
;: en ve1dsterkte; 

2) 'vat de inv10ed van de hydrostatische dr-uk op het 

doorslagmechanisme is. 
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Terwille van het eerste experiment is door ons de stroom

dichtheid in de spleet gemeten als funk tie van de in de 

spleet heersende veldsterkte. Daartoe werd de spleetbreedte 

gevarieerd, bij €len constante spanning over de spleet. 

Door herhaling van dit experiment bij verschillende span

ningen (8000V,12000V,16000V en 20000V) is de invloed vall 

de spleetbreedte op de stroomdichtheid bij constante veld

sterkte bepaald. 

Bij de experimenten is de ruwheid van het kathode opper

vlak als parameter mee genomen, terwijl het anode opper

viak gepolijst was. 

De figuren 4.2.1 tim 4.2.4 geven de stroomdichtheid (J) 

als funktie van de veldsterkte (E) weer voor ruwheden 

groot resp. 5Ru, 75Ru, l25Ru en 200Ru. De kathode is daarbij 

vervaardigd uit elektrolytisch koper, de anode uit St.60. 

Hieruit zijn de figuren 4.2.5, 

de stroomdichtheid als funktie 

4.2.6 en 4.2.7 afgeleid, die 

van de spleetbreedte (s) 

tonen, bij constante veldsterkte groot, resp. 

J.104V/rnrn en 4.104V/ rnrn • 

4 2.10 V/mm, 

Uit de grafieken is bovendien fig. 4.2.8 afgeleid, die 

de stroomdichtheid als funktie van de ruw~eid weergeeft 

met de ve1dsterkte als parameter. 

Wat betreft het tweede experiment is in fig. 2.3.1 reeds 

de afhankeIijkheid van de doorsiagsterkte van de d.ruk ,,,reer

gegeven. Door ens is de invioed van de druk op de ontste

kingsvertraging gemeten. Onder de ontstekingsvertrac;ine 

verstaan we daarbij de tijd, die er verloopt tussen het 

moment "N"aarOp de spanning over de spleet ,,,,ordt aangebracht 

en het moment waarop de doors lag plaats vindt. 

Fig. 4.2.9 toont de ontstekingsvertraging (tb ) als funktie 

van de druk (p). Deze is gemeten met elektraden met een 

diameter groot 6 nun. Voor de kathode is een eIektrolytisch 

koperen, voor de anode een stalen (St.6o) elektrode ge

bruikt. De ruwheid van de elektrode-oppervlaklcen bedroeg 

60Ru, de spleetbreedte 40 m, terwijl de spanning over de 

spleet J800V bedroeg. 
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00 
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50 

-fig. [1.2.2 De stroomdichtheid als funktie van de, velrlsterk.tc. 

Ruwheid van het kathode-oppervlak: 75Hu. 
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• 

fig. 4.2.6 De stroomdichtheid als funktie van de spleetbreedte 
bij constante veldsterkte,groot 3.104 V/mm, met de ruwlteid van !let 
kathode-oppervlak·als parameter. 
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fig. 1+.2.7 De str~:)Qmdichtheid als' fU!fktie van de spleetbreedte 
bij constante veldsterkte, e;root l~.lO V/llun, r:l("t de r'lHvhcid van 
het ka tl1ode-oppervlak alsparameter. 
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• 
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fig. Il.,2.8 De stroomdichtheid als funktie van de Y'lnd1e-i_d van 
het kathode-oppervlak, met de veldsterkte als parameter. 
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fig. 4.2.9 De ontstekingsvertraging als funktie van deoverdruk. 
Spleetbreedte: 40 m. spanning over de spleet: 3800V; kathode: 
elektrolytisch koper; anode: st.60; ruwheid van de anode en 
kathode: 60Ru. 



4.3 INTERPRETATIE VAN DE MEETRESULTATEN 

4.3.1 Conc1usie t.a.v. de in par.2.3 'vermelde door

slag·-theoriegn 

Naar ana10gie van de gasontladingstheorie (zie hoofd

stuk 2) kunnen we stel1en, dat indien de doorslae in 

een vloeistof inge1eid ,vordt door stootionisatie van 

de vloeistofmo1ecu1en, de stroom die voor de doorslag 

door de v1oeistof loopt afhankelijk moet zijn van de 

spleetbreedte (bij constante druk en ve1dsterkte). Dit 

vo1gens een relatie, die ana100g is arul verge (2.2.13): 

i(x) = (2.2.13) 

Uit de figuren 4.2.5 tim 4.2.7 waarin de stroomdicht

heid is uitgezet als funktie van de spleetbreedte 

bij constante veldsterkte en met ruwheid van het kathode

opperv1ak als parameter blijkt echter, dat de stroom

dichtheid en dus ook de stroomsterkte onafhankelijk is 

van de spleetbreedte. 

Hierui t kan de conclusie '\V'orden getrokken, dat de door

slag in een vloeistof niet '\vordt veroorzaakt door stoot

ionisatie van de vloeistofmoleculen. De in par. 2.3 ver

meide doorslagtheorie~n,die allen uitgaan van ionisatie

processen, zijn dus niet van toepassing in het door ons 

onderzochte gebied van veldsterkten in v1oeistoffen. 

Deze conclusie wordt bovendien gesteund door de invloed 

van de hydrostatische druk op het doorslagmechanisme. 

Zoals in par. 2.3 i_s ud.teengezet, heeft de hydrostatische 

druk invloed op het doorslagmechanismein gassen (Paschenf 

relati~. Deze inv10ed wordt veroorzaakt door een ver-

kleining van de vrije weg1engte van de e1ektronen in 

een gas, wanneer dit aan een druk wordt onderworpen. 

Aangezien echter een v1oeistof, zeker voor niet a1 te 

grote drukken als een incompressibel medium mag w·orden 

beschouwd, zouden we bij vloeistoffen geen invloed van 

de druk op het doorslagmechanisme verwachten. 
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l1'ig. 2.3.1 wijst eohter uit, dat de doorslagsterkte 

van een vloeistof' in hoge mate drukaf'hankelijk is, 

terwijl ook de door ons gevonden af'hankelijkheid van 

deonstekingsvertraging van de hydrostatisohe druk 

(zie f'ig. 4.2.9) niet m.b.v. een' theorie die uitgaat 

van ionisatie van de vloeistof'moleoulen verklaard kan 

worden. 

4.3.2 De stroom die v~~r de doorslagdoor de vloeistof' 

loopt 

In de vorige paragraaf' is aangetoond, dat de stroom 

die voor de doorslag door de vloeistof' loopt, niet 

veroorzaakt llTOrdt door stootionisatie van de vloei

stof'moleoulen. In deze paragraaf' zal nagegaan worden 

of' genoemde stroom m.b.v. de elektronen-emissie~theorie 

verklaard kan worden (zie hoof'dstuk 3). 
Uit de metingen die door R.L. Little en W.T. lfhitney 

(lit.l) zijn verrioht, blijkt d~t de invloed van de 

temperatuur op de veldemissie eerst vanaf' enkele hon

derden graden Celoius merkbaar wordt. Vanaf' deze tempe

raturen is de vergelijking van Sohottkyvoor veldemissie 

(verg. 3.4.5) geldig." 
":c: 

We kunn.en dus con(:luderen.;4at 
-, ,,,',.; : 

voor de verklaring van de stromen die door ons gevonden 

werden, de veld~missie vergelijking van Nordheim-Fowler 
. --". 

het meest in aanmerking komt: 

,";6.8.10~ ;3/2 
-8 ' vrr 2" .. , E" ";. 

i = 6,2 0 10 (J++~. ESe; . 

Indien.de door ons gemeten stromen m.b.v. de theorie 

van Nordheim en Fowler verklaard kunnen worden, dan 

moet In·,i2 een lineaire f'unktie zijn van~. Uit f'ig. 

4.3.2.1 Eblijkt, dat di t .inderdaad het geval is (in 

deze f'iguur is In J 2 uitgezet tegen.i ' waarin J de 
. E 
stroomdiohtheid, betrokken op het totale elektrode-
·2' 
oppervlak.;-groot 80 mm , voorstelt. Rekenen we met de 

stroomsterkte it dan verkrijgen we deze dus, door J met 

80 te vermenigvuldigen). 
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Door de hellingshoek van de grafiekon en de waarde van 

i . . 1 . 
E2 voor E = ° tebepalen, kunnen 've de td ttreedenergie 

+ en de grootte van het emitterend oppervlak S bereke

nen. De uit uit fig. 4.3.2.1 berekende waarden voor + 
en S zijn vermeld in tabel 1. Voor het Fermi-niveau ~is 

daarbij de gebruikelijke \"aarde, f;root 5eV, r;enomen. 

Ruwheid (Ru) + (eV) S (10-7mrn 2 ) 

5 0,01.2 1.h4 
75 0,042 3,J8 

125 0,042 6,45 

200 0,042 18,3 

Tabel 2 Uit fig.4.J.2.1 berekende ,,,aarden voor de 

ui ttreedenergie 4> en het emi tterend opper- \ 

vlak S .. 

De door ons gevonden waarde van deuittreedarbeid van 

koper is vele malen lager dan ae in de literatuur be

kende waarde. Deze laatste bedraa{!,'t ca. L~, 5 eV. Echtcr 

er is nog geen rekenin:<; gehouden met hot fei t, eTa t de 

ruwheid v:an het oppervlak veldsterkte verhogend ,verkt. 

In de literatuur voert men i.h.a •. een correctie factor 

111 in, en rekent'men dus met mE i.p.v. met E. Over de 

r.:;rootte van m bestaat eehter geen eenduidigheid.Schottky 

(lit. 2) geeft voor een superpositie van halve bollen 

op een oppervlak m de waarde 10. S,vanson e.a. (lit.J) 

hebben waarden voor m bepaald voor een superpositie van 

cilinders op het oppervlak. Zij kennen aan m waarden toe, 

varHltrend van 10 tot 1000, afbank.elijk van de hoog-to

d:lameter verhouding. Voor enkele l.raarden van ill z:ljn in 

tabel :3 de herberekende \vaarden van + en SgeG'even. 
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" 

m Ruwheid (Ru) +(eV) S (10-11mm2 ) 

50, 5 0,57 11,3 

75 .. 26,5 

125 " 50,7 

200 " 144 
. ':, 

100 5 0,91 3,8 

75 " 8,9 

125 " 17,0 

200 It 48,2 

150 5 1,18 2,0 

75 " 4,7 

125, tt 9,0 

200 !t 25,.5 

200 5 1,44 I t 3 

75 " 3,0 

'125 " 5,8 

200 ' , " " 16,.5 

Tabel 3 llfaarden voor + en S voor verschillende waarden 

van de correctiefactor m. 

Bovendi.en moat opgemerkt worden, dat'bi.j de berekening, 

van + en S geen rekening is gehouden met de op koper altijd 

aanwezi.ge oxyde laag. Hiervan is bekend, dat zi.j eveneens 

een (ze1 het veel geringere) verl~ging van de uittreedenergie 

tot,gevolg heeft, doch de achtergronden hi.ervan zijn nog 

'niet opgehelderd. 

Naarons gevoelen is de berekende waarde '~lt45eV. bij 

m = 200 in redelijke mate in overeenstennning met ,de lit. 

gegevens van ca. 4,5 eV, ale het oxyde effect mede in de 

beechotlw!ng betrokken wordt. 
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T.a.v. het emitterend opppervlak S kan het volgende opge

merkt worden. 

Ui t de tabellen 2 en .3 blijkt, da t het emi tterend opper

vlakzeer klein is t.o.v. het werkelijke elektrode opper

vlak. Kennelijk zijn het dus aIleen de ruwheidstoppen die 

emitteren. Verder blijkt uit de tabellen, dat het emitterend 

oppervJ:ak toeneemt met de ruwheid. 

Dit' komt ook tot uitdrukking in fig. 4.2 •. 8, waar de stroom

dichtheid J (betrokken, op het totale elektrode-oppervlak), 

is uitgezet als funktie van de ruwheid. Op een en ander 

zal in hoofdstuk 5 nader l'lorden ingegaan. 

4.3.3 De aan de vonkspleet toegevoerde energie 

In par. 4.3.1 is uiteengezet, dat een ander proces dan het 

ionisatieproces van de vloeistofmoleculen de doorslag in 

een vloeistof inleidt.On enig nader inzicht te verkrijgen 

in het zich werkelijk in de vonkspleet af'spelendedoorslag

mechanisme, beschouwen we de hoeveelheid energie die v66r 

de doorslag aan de vonkspleet ,wordt toegevoerd. 

In de f'iguren 4.2.1 tim 4.2.4 heef't de doorslag steeds plaats

gevonden bij het laatste meetpunt, dat in een f'iguur is. op
genom'en. Het vermogen per volume-eenheid, dat in zo I n meet

punt aan de vloeistof' wordt toegevoerd, wordt verkregen door 

vermenigvuldiging van de veldsterkte en de stroomdichtheid. 

Voeren we daze vermenigvuldiging uit, danverkrijgen we de 

waarden die in tabel 4 zijn opgenomen. 

Ruwheid (Ru) Toegevoerd vermogen per 
volume-eenheid (10-3 w/ mm3) 

5 8,1 . 
75 10,0 

125 8,6 

200 7,1 

Tabel 4 Het aan de vonkspleet toegevoerde vermogen 

per volume-eenheid. 
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Het opvallende van de in tabel 4 vermelde waarden is, 

dat het vermogen, dat in aIle vier gevallen aan de vonk

spleet "\Vordt toegevoerd, nagenoeg gelijk is. Rekening 

houdend met eventuele :fluctuaties in de ontstekingsver

traging (deze is niet gemeten) en de ins tel onnauwkeurigheid 

van het meetpunt dat doorslag tot gevolg hee:ft, kunnen we 

stellen, dat de doorslag iedere keer hee:ft plaats gevonden 

bij gelijke hoeveelheden toegevoerde energie (= vermogen 

x ontstekingsvertraging) per volume-eenheid. 

Dit gegeven doet onze gedachten uitgaan naar een thermisch 

proces als inleiding op de doorslag. 

Interessant daartoe is ook het verloop van de ontstekings~ 

vertraging als :funktie van de hydrostatische druk, zoals 

dit in :fig. 4.2.9 is weergegeven. Indien verondersteld 

wordt, dat de stroomdichtheid bij constante veldsterkte 

enruwheid niet van de druk a:fb.ankelijk is (wat niet on

redelijk lijkt, aangezien de stroom in de spleet een ge

volg is van koude veld-emissie, zoals in par. 4.3 .. 2 uit

eengezet is), dan voIgt uit :fig. 4.2.9 dat de hoeveelheid 

energie die aan de vonkspleet moet worden toegevoerd om 

een doors lag te bewerkstelligen toeneemt met de druk. 

Eenzel:fde verschijnsel kan uit :fig. 2.).1 geconcludeerd 

,,rorden a 

Indiende doorslag wordt veroorzaakt door opwarming van 

de vloeisto:f, zodanig dat er.ergens in de vloeistof' een 

dampbelletje ontstaat (zie hierover verder hoo:fdstuk 5), 
dan kan de irtvloed van de druk op het doorslagmechanisme 

verklaard worden ui t de door de druk v"eroorzaakte kook

punts-verhoging. Om hieromtrent enig nader inzicht te ver

krijgen, vergelijken we de verhouding van de hoeveelheid 

energie die bij een bepaalde overdruk aan de vloeisto:f 
, 

moet worden toegevoerd en de hoeveelheid energie die bij 

o N/mm2 overdruk moet worden toegevoerd om de doorslag te 

bewerkstelligen, zoals deze uit de metingen voigt 

[
p ( i N/mm2

) ] .. . 2· ,met de verhouding van de hoeveelheid 
l' (0 N/mm ) gemeten 
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energie die nodig is om 1 kg vloeisto:f bij een bepaalde 
,2' 

overdruk to.t koken te brengen en die bij 0 N/mm overdruk 
. 2 

[
P (i ~/mm2 ),' .] , dan verkrijgen we het resul taat 
P (0 N/mm ) berekend 

zoals dit in tabel 5 is wee:.:gegeven. De gegevens dienodig 

zijn om tot de berekende verhouding te komen (soortelijke 

warmte van hexaan, kookpunt van hexaan als :funktie van de 

druk) zijn ontleend aan lit. 4. 

p (Lo-~N/mm2 ) P (i NLmm2) P (i NLmm2) 

(0 N/mm2 )gemeten 
2 . 

P P (0 N/mm )berekend 

0 1,0 1,0 

1 2,0 1,6 

2 2,8 2,3 

3 3,7 2,6 

Tabel 5 De verhouding van dehoeveelheid energie dieaan 

de vloeisto:f moet worden toegevoerd bij een be

paalde overdruk ';n die bij 0 N/mm2 overdruk, ge-. 
meten en berekend. 

Uit de tabel,blijkt, dat de gemeten verhoudingen kleiner 

zijn dan de berekende. Dit kan naar onze mening verklaard 

worden uit het aangenomen rechtlijnige verloop van :fig. 

4.2.9, de kookpuntsvertragirig welke bij een momentane 

energietoevoer p1aatsvindt en de aanname dat de soorte1ijke 

warmte van hexaan niet van de temperatuur a:fhangt. 
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HOOFDSTUK 5 ----_._-----

NODEL VAN BET DOORSLAG:f\'lECHANISME IN VLOEISTOFFEN 
-----~-------------------------------------------

5.1 Inleiding, kri teriunnroor doorslag 

Uit demetingen is gebleken, dat de doorslag in een dit!lek-. 

trische vloeistof niet wordt ingeleid door stootionisatie 

vande ,vloeistofmoleculen. Uit de diverse experiment an die 

verric~t zijn kan men de conclusie trekken, dat de oorzaak 

voor een doorslag veeleergezocht moet worden in een ther

mischproces, leidend tot plaatselijke verdamping van de 

vloeistof. 

Ook·uit· de berekeningen die in dit hoofdstuk zijn weerge

geven zal blijken,dat de hoeveelheid warmte die door de 

veldemissiestroom wordt geproduceerd, voldoende groot is 

om plaatselijk irv.vloeistof een dampbelletje te doen ont-
Itle 

staan. 

Heef'tzich eenmaal een dampbelletje gevormd, dan kan zich 

hieringemakkelijk een gasontlading voltrekken. De daarvoor 

vereiste veldsterkte wordt ruimschoots bereikt (d~ veld

sterkte benodigd voor een gasontlading ligt in de orda van 

grootte van lo3 V/ mm , afhankelijk van de gassoort). De ont

lading· heeft t.er plaa tse een grote warmte-ontwikkeling tot 

gevolg, waardoor de dampbel snel kan uitgroeien. 

Er var,t uitgaande, dat de tijd die er verl':>opt tussen de 

vorming van een eerste dampbelletje en de doorslag kort. is 

vergeleken met de tijd die nodig is om het dampbelletje te 

te doen ontstaan, kunnen we als kri terium voor doorsl.ag 

stellen, dat deze plaats vindt, zodra zich ergens in de 

vloeistof een dampbelletje heeft gevormd. 

Voor de vorming van een dampbelletje t.g.v. de warmte- ont

wikkeling door de emissiestroom zal in de volgende para

grafeneen fysisch en mathematisch model worden opgesteld. 
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5.2 De verdeling van de energie in de spleet 

Uit onze metingen is gebleken, dat het emitterend oppervlak 

van de kathode vele malen geringer is dan het werkelijke 

elektrode-oppervlak. Bij een elektrode met een oppervlalt 
,,' 2 

groot' 80 mm , bedroeg het emitterend oppervlak slechts 

lO .... nmm2, af'hankelijk van de ruwheid. Kennelijk zijn,het 

dus alleen de ruwheidstoppen op het oppervlak, die voor 

emissiein aanmerking komen. 

Ditheef't tot gevolg, dat de emissiestroom die in de vloei

sto£cilinder tussen anode en kathode loopt, niet homogeen 

over,deze cilinder verdeeld is. De totale stroomsterkteis 

gelijkaan de som der stroomsterkten t.g.v. emissie van de 

ruwheidstoppen. In de cilinder is de stroom dus verdeeld 

in eenaantal kanaaltjes en wel even zo vele als het aan

tal'emitterende toppen. 

In de volgende paragraaf' wordt de temperatuurverdel·ing in de 

vloeistof' naar ruimte en tijd berekend t.g.v. ~~n kanaaltje. 

Daarbij nemen we ter vereenvoudiging van de berekeningen 

aan, dat het kanaaltje cilindrisch is. 

5.3 De temperatuurverdeling, in eenoneindig uitgestrekt 

medium, .t.g.v. een continue cilindrische warmtebron 

·in het medium 

5.3.l'Ihleiding 

\'le gaan ui t van de volgende aannamen: 

l)de warmteproduktie is homogeen over de cilinder 

verdeeld. 

2) De soortelijke massa, soortelijke warmte en het 

warmtegeleidingsvermogen.van het medium zijn niet 

a£hankelijk van temperatuur en plaats. 

j) Er vindt geen warmte-uitwisseling plaats tussen de 

eindvlakken van de cilinder en anode en kathode. 

Om de temperatuurverdeling in een oneindig uitgestrekt 

medium t.g.v. een continue cilindrische warmtebron die op 

tijdstip t=o start met de warmte produktie te berekenen, 
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g'aan weui t van een momentane puntbron, die zich in het· 

oneindig uitgestrekte medium bevindt. Uit de temperatuur;';' . 

verdeling t.g.v. deze puntbron kan door integratie naar .. 

ruimte en ti,id de temperatuurverdeling t.g.v. de cilindrische 

bron.af'geleid worden. 

5.3.2 De temperatuurverdeling t.g.v. een momentane punt

bron in een oneindig uitgestrekt medium. 

De oplo:ssing van de warmtegeleidingsvergeliJking van Fourrier 

voor een momentane puntbronin (x' ,y' ,z'), die op tijdstip 

t=T een hoeveelheid warmte Q ontwikkeld luidt(zie lit.l): 

Hieril1 is: T = temperatuur in °C. 

T = begintemperatuurvan het meqium o 
p = soortelijke Massa in kg/m3 

. 0 ' 
C = soortelijke warmte in J/kg C 

o in .C 

2 a = temperatuurveref'f'eningsco~f'f'icient in m /s 

Q = momentane warmteproduktie in J. 

Voor de temperatuurveref'f'eningscoHf'f'icient geldt'de :formule: 

A 
a =-pc (5.3.2.3) 

~aarin"de warmtegeleidingsco~f'f'icient in J/smoC voorstelt. 

Een volledige af'leiding van vgl. (5.3.2.2) is gegeven in 

lit. 2,; 
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5.3.3 De temperatuurverdeling in een oneindig uitffestrekt 

medium t.g.v. een continue cilindrischewarmtebron 

'''e bepalen de temperatuur in de oorsproll.g van een oneindig 

uitgestrekt medium met begintemperatuur T ,waarin op t~O een 
. 0 

constante hoeveelheid wannte q (J/m3 s) per tijds- en volume-

eenheid vrijkomt in een cilinder met afmetingen OsrsR en 

-bszSb. He gaan daartoe uit van fig. 5.3.3.l~ 

z 

~~drl 

r'~dZ' 
I' : z' " 

~
----..L-...;.:t-I--__ Y 

.; I r' I ,,' '.; I,' 
J$. ... --- ----

; -
; 

I 

x 

fig. 5.,303 Co8rdinatensysteem behorende bij het model. 

l'le beschouwen een momentane puntbron in (rt . f{Jt Z t) die op , , , 

tijdstip t=T een hoeveelheid warmte q rtdr'd'f{J'dztdTlevert. 

De temperatuur in de oorsprong t.g.v. deze' bron ,\,,"ordt dan 

gegeven doorvgl. (5.3.2.2), die met x,2+y ,2=r,2 overgaat in 
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(5.].'1.1) 

Door integratie van Tvan 0 tot t enintegratie over het gebied 

O~r'.:5R, 0.$~'.:52n en -b:5;z ',"b verkrijgen we de temperatuur in de 

oorsprong t.g.v. een continue cilindrischebron ter sterkte q, 
beginnende op t=O,dus: 

. . . R 2n . . '. it . dt' j+b_ z,2/4a <t_T)'d J ' -r,2/4a (t-T)d 'fd<~'" 
T=T + q . e Z r e . r,.. 

o 8Pc(na}3!2 (t_T)3!2 . ' . 
. 0 -b 0 . 0 

. . . (5.3.3.2) 

Na enig rekenwerk volgt hieruit: 

. t 2 b . . J -R /4a( t-T) J 2 ( ) . T=T + q l..---_e,--..--" _____ dT e - Z I /4a. t-T dz' 

o pcM ~t-T . 
. 0 0 

De hierin voorkomende integraal 
b fe -z,2/4a{ t-T) dz t 

kunnen we als 
o 
volgt herleiden: 

Stellen we 

-a' = u 

dan volgt: 

b . . b/v4a(t-T). . f -z' 2/4a (t-T )dZ I ""J'a( t-T ife _u
2
du ... .Jan(t- T )erf'{b/,.J4a( t-T)} 

0' . '. 0 (5.3.3.6) 

Hierin stelt erf' x de zgn. errorf'unktie voor, gedef'inieerd door 

x 2 

ert' x =..fn le-~ d~ 
o 

Deze f'uru~tie is getabelleerd in lit. 3. 
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Substitueren we (S.3.3.6) in (S.3.3.3) dan gaat deze.laatste 

verge1ijking over in: 

t 

T=To + 'fc j{l-e _R
2 
/4a( t-T) } erf'{b/"l~a (t-T ) }dT, . 

o 

Beschouwen we een oneindig 1apge ci1inder. dus b=co,dan vo1gt uit 

(S.,.,.8) met 

De daarin voorkomende integraal 

t 

e -R /4a(t-T) dT ;: 

2 . 

o 
kunnen w'e a1s volg,t herleiden: 

Stel t-T= v, dan verkrijgen we: 

t t Ie _R
2 
/4a( t-T) d T :::.! e _R

2 
/4av dv :::. 

o t 0 

=te-R2/4at_!vde-R2/4av 

o 

Hierui t voIgt na rekenlverk: 
I . 

. t . i· fa _R
2 
/4a ( t-.T) dT = te _R

2 
/4a t + It: va _R

2 
/4av d! 

o .-

Met = w wordt dit: 

t ' f-R2
/ 4a ( t- T)dT= 

o 

R2.J 2fi f4at 
R 1 :-wd .....-- -e w 
'fa w· 

ClIO 
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N.b.v. de definitie van de exponenti~le integraal: 

. f7 p - Ei(-x) = p e- dp 

x 

gaat (S.3.3.l3) over in: 

t 

je-R
2
/4a.(t-T)dT:tfj-R

2
/4at 

o 

De exponenti~le integraal is eveneens getabelleerd in lit. 3. 

Vergelijk.ing (5.3.3.15) gesubstitueerd in (5.3.3.10) levert: 

. ~ ( _R
2
/4at) gR2 (. 2/4 .) 

T=To+. pc l-e - A Ei -R at 

, 2 
Is 4:t klein, dan gaat Ei (-R

2
/4at) over in: 

Ei (_R2/4at)':; Y+lnR2/4at-R
2
/4at + t(R2/4at)2+O(R2/l~at) 

(S.3.3.17) 

waarin 

y = 0,5772 (Eulers constante) 

Dit gesubstitueerd in (S.3.3.16) levert.als uiteindelijk resultaat: 

Merk op, dat T onafhankelijk is van de Z -co<:>rdinaat. Verge (5.:3.3.19) 

geldt dus voor de gehele as van de cilinder. 
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.5 .l~ Toetsing: van het model 

In deze paragraaf zullen lve nagC!an, of het opeestelde model 

van het doorslagmechanisme in vloeistoffen in overeenstem

ming is met de meetresu1taten. 

De daartoe vereiste gegevens van n-hexaan zijn ontleend 

aan 1it.4 en zijn vermeld in tabel 6 

Grootheid Symboo1 Eenheid Getalwaarde 

Soorte'Iijke massa p kg/mJ 659 

WarmtegeleidingscoB:f- A J/smoC 0,1375 
ficit:!nt 

Soortelijke warmte c J/kgOC 2500 
2 -7 Temperatuur vereffenings a m /5 0, 83!~ .10 

co~ffici~nt 

Koo:Kpunt Tk °c 68,7 

Tabel 6 Enkele materiaa1gegevens van n-hexaan. 

We gaan uit van verge (5.3.3.19). 

Om een indruk van de orde van grootte van de in daze ver

ge1ijking voorkomende term R2 /4a t te krijgen, nemen lve 

voor R de grootst mogelijke waarde. Dat is die ivaarde van 

R,die we verkrijgen door het totale emitterend oppervlak 

(S) in ~~n cirke1tje geconcentreerd te denken. {lit tabel 2 

(hoofdstuk 4) blijld, cia t het totale enti tterend oppervlak 
",,-11 2 

v~~r m=200 ca. Iv mm bedraagt. Stellen we de ontstekings-
-7 2/ vertraging op 5.10 s, dan wordt R 4at: 

(5.4.1) 

2 De termen R /4at en hoe-ere orden daarvan kunnen in verge 

(5.3.3.19) dus t.o.v. y verwaarloosd worden. !!iermee gaat 

verge (5.3.3.19) na reeksontwikkeling van e-R /4at over in: 

R2 . ~ R2 
T-T a = IT ( 1- Y - In- ) 

1\.at 
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Vullen we hierin verg. (5.3.3.18) in, da.n gaat de ver{r,~

lijking over in: 

In deze formule ste1t q de warmteproduktie per tijds- en 

vo1ume-eenheid voor in ~~n kanaaltje met straa1 R. 

Om de grootte van R te achterha1en, beschouwen we het 

ruwheidsprofie1 van het kathode-opperv1ak.Door registratie 

van dit profiel kan het aanta1 emitterende toppen op het 

kathode opperv1ak geschat wordell. Dit aanta1 bedraagt voor 

aIle gezandstraa1de opperv1akken (5,75,125 en 200 Ru) 

ca. 200 per mm2 (+15). N.b.v. de in tabel 2 (hoofdstuk 4) 

verme1de waarden van hat tota1e emitterenci oppervlak 

voIgt dan het emitterend opperv1ak per ruwheidstop, waaruit 

R kan worden berekend (we veronderstel1en de bijdrage van 

aIle toppen aan de ve1demissie even groot). 

Voor de correctie£'actor m=200 worden de vo1gende waarden 

gevonden (tabe1 7 ) 

RU"t"heid (Ru) emitterend oppervlak R2 {10-14mm2) R(10-7mm) 
per top (10-14mm2) 

5 6,64 2,15 1,47 

75 15,3 4,87 2,21 

125 29,6 9,42 3,07 

200 84,2 26,8 5,18 

Tabel 7 De afmetingen van ~en emitterend ·oppervlakje voor 

verschillende waarden van de ruwheid. 

Alvorens de hoeveelheid energie per volume-eenheid te be

rekenen die aan de vonksp1eet moet worden toegevoerd om 

hierin een doorslagte bewerkstelligen, corresponderend 

met de laatste opgegeven meetpunten in de fig. 4.2.1 

tim 4.2.4 (hierbij heeft de doorslag p1aatsgevonden), 

bepalen 've de bij deze meetpunten behorende ontstekings-

vertraging. 
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In hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3 is gesteld, dat de hoe

veelheid energie per volume-eenheid die aan de vonkspleet 

moet worden toegevoerd om een doorslag te verkrijgen, 

nagenoeg constant is voor aIle ruwheden. Dit is in over

eenstenuning met de metingen die door B.N. Solotych zijn 

verricht (lit. 5). 

Net gebruikmaking van fig. 4.2.9 en extrapolatie van 

:rig. 4.3.2.1 voor een ruwheid groot 60 Ru, kan dezehoe

veelheid energie bepaald ' .... orden. H. b.v. de e;emiddelde 

waarde van het toegevoerd vermogen behorende bi'; de p.;e

noemde meetpunten (hoofdstuk 4, tabel 4) \yord t voor de bi j 

deze meetpunten behorende ontstekingsvertraging gevonden: 

-6 
tb = 5,3.10 s (5.4.4) 

1{e zijn nu in staat, om mob.v. verge (5.4.2) het vermogen 

te bepalen, dat aan de vonkspleet moet \Vorden toegevoerd, 
-6 om na het verloop van tb = 5,3.10 s hierin een doorslag 

tot stand te brengen. Daartoe werken we eerst q nader uit. 

Voor q kunnen ''Ie schrijven: 

-E~ q - 2 
ntTR 

Hierin stelt A de totale emissiestroom (A is het totale 

elektrode- oppervlak, J is de stroomdichtheid betrokken op 

het totale elektrode oppervlak), n het aantal emitterende 

toppen en R de straal van ~~n kanaaltje voor. 

Dit ingevuld in verge (5.4.3) levert voor EJ : 

EJ = 
41TnA(T-T ) o 

2 H.b.v. de ,,,aarden van R , 

met T = 250 C en T= 68,7°C o 

(5.4.6) 

zoals in tabel 7 vermeld, worden 
-6 voor t= 5,3.10 s de volgende 

waarden voor EJ 

zijn de gemeten 

gevonden(tabel 8). In de laatste kolom 

waarden (hoofdstuk h, tabel 4) vermeld. 
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Hmvheid (Uu) EJ (10-3,} /mm 3 s) EJ(10-JJ/nun3s) 

berekend gemeten 

5 10,0 8,1 

75 10,5 10,0 

125 10,9 '8,6 

200 11,5 7,1 

Tabel 8 Het aan de vonkspleet toegevoerde vermogen (EJ) 

voor verschillende waarden van de ruwheid ,ge

meten en berekend. 

\ 
Vergelijken 've het berekende toegevoerde vermof':en per 

volume-eenheid (EJ) met het gemeten, dan blijkt een zeer 

goede overeenkomst. De gemiddelde berekende ,,,aarde is 

ca. 25% hoger dan de gemiddelde gemeten waarde. 

Di t verschil kan verklaard ,,",orden door eventuele fluc tu

aties in het gemeten aantal rm..rheidstoppen en de door 

extrapolatie berekende ",aarde van de ontstekingsvertraging 

in ogenschouw te nemen, alsmede de onnatHvkeurigheid in het 

totale emitterend oppervlak t.g.v. de min of meer arbitrair 

gekozen waarde van de correctiefactor m (hoofdstuk h). 
Bovendien moet men be denken, dat het gekozen model van de 

cilindrische stroomkanaaltjes niet geheel in overeen

stenuning is met de reali tei t, daar deze enigszins kee;el

vormig zullen zijn, 'vat een grote energie ont\..rikkeling aan 

de top van de kegel tot gevolg heeft, waardoor het toe te 

voeren vermogen geringer wordt. 
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1100FDSTUK 6 

SLOTlIESCHOUWING 

In dit a£studeeronderzoek is een begin gemaakt met het onder

zoek naar het ontstekingsmechanisme zoals dit zich bij de 

vonkerosieve bewerking voordoet. De altijd aanwezige vervuiling 

van de bij het vOnkverspanen gebruikte vloeisto£ is in dit 

inleidend onderzoek buiten beschouwing gelaten, daar het naar 

onze mening niet mogelijk is het doorslagmechanisme in een 

vervuilde vloeisto£ te beschrijven, indien het mechanisme in· 

een zuivere vloeisto£ nog niet bekend is ( zeker niet, 'vanneer 

men bedenkt dat de veldsterkten waarbij de doors lag in zuivere 

vloeistoffen plaatsvindt, in de orde van grootte van de bij 

het vonkverspanen optredende veldsterkten liggen). 

In het verleden zijn :reeds enige theorie~n die trachtten het 

doorslagmechanisme in zuivere vloeistof£en te verklaren, op

gesteld (zie hoofdstuk 2). Deze theorie~n zijn allen afgeleid 

uit de theorie der gasontladingen en gaan uit van de stoot

ionisatie van de vloeisto£moleculen. 

Ui t de door ons verrichte metingen, die in hoo:fdstuk 4 zi,jn 

beschreven, kan echter de conclusie worden getrokken, dat van 

een ionisatieproces geen sprake is, m.a.w. dat bedoelde theo

rieen niet van toepassing zijn in het door ons onrlerzochte 

gebied van veldsterkten. 

Uit de metingen is voorts gebleken, dat de stroom die veer 

de doorslag door de vloeisto£ loopt, veroorzaakt wordt door 

elektronenemissie uit de kathode. De emissiestromen kunnen 

beschreven worden m.b.v. de relatie van Nordheim en Fowler, 

die in hoo£dstuk 3 is weergegeven. De moeilijkheid daarbij 

is echter, dat niet goed bekend is, hoe de ruwheid van het 

elektrode-oppervlak en een op de elektrode aan'vezig oxide 

laagje in de berekeningen moeten worden verwerkt. Hieromtrent 

zal enig nader onderzoek worden verricht. 
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De afhankelijkheid van de doorslagsterkte vande hydrostatische 

druk en de door ons gevonden afl1.ankelijlcheid van de ontste

kingsvertraging van de hydrostatische drwc, alsmede het ge

constateerde feit, dat de doorslag plaatsvindt wanneer aan 

de vonkspleet een nagenoeg constante hoeveelheid energie is 

toegevoerd (afhankelijk van de gebruikte vloeistof) heeft de 

gedachten doen uitgaan naar een thermisch proces, leidend tot 

de vorming van een dampbelletje in de vloeistof, als inleiding

op de doorslag. In hoofdstuk 5 is hiervoor een model op,":esteld. 

Aangetoond is, dat de theoretisch bekende hoeveelheid energie 

die aan de vonkspleet moet worden toegevoerd om de vloeistof 

plaatselijk te doen koken, ingoede overeenstemming is met de 

uit de metingen berekende hoeveelheid. (Omtrent de toe te 

Yoeren hoeveelheid energie zullen nog enige experimenten uit

gevoerd worden). 

Heeft zich eenmaal een dampbelletje gevormd, dan kan zich 

hierin gemakkelijk een gasontlading voltrekken, aangezien de 

daarvoor vereiste veldsterkte ruimschoots '"ordt bereikt ( de 

veldsterkte. nodig voor een gasontlading ligt in de orde van 

grootte van lo3V/ mm ). De daarbij vrijkomende hoeveelheid 

warmte zal de dampbel snel ·doen uitbreiden, zodat de doorslag

over de gehele vonkspleet zal plaatsvinden. 

De ontstekinesvertraging kan in eerste benadering beschouwd 

l'lorden als die tijd, welke nodig is om een eerste dampbelletje 

te doen ontstaan. 

Over de praktische waarde van het onderzoek kan (afgezien van 

de invloed van de in de vloeistof aanwezige verontreinigingen, 

die nog onderzocht moet worden) het volgende opgemerkt worden. 

Op de eerste plaats leidt de gevonden relatie (5.4.6) tussen 

het aan de vonkspleet toe te voeren vermogen en de ontste

kingsvertraging met de thermische eigenschappen van de vloei

stof als parameter tot een meer ge£'undeerde keuze van de 

vloeistof. 
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De vermogenstoevoer en dus ook de ontstekingsvertraeing, is 

sterk afhanke1.ijk van de e1.ektrode-afstand. Ditb1.ijkt uit 

de re1.aties (5.4.6) en (3.4.6). Wat betreft het servosysteem 

dat de e1.ektrode-afstand rege1.t, kan dan ook geste1.d worden 

dat het doe1.tref'fender is dat systeem te l.aten reageren op de 

ontstekingsvertraging dan op de brandsparming, die zoa1.s uit 

de laboratorium waarnemingen b1.ijkt, slechts tveinig afhankelijk 

is van de e1.ektrode-afstand. Dit is van grote invloed op het 

rendement van het vonkerosieproces, dat in sterke mate be

paald wordt door het aanta1. geslaagde (d.woz. tot doorslag 

leidende) pulsen t.o.v. het totaa1. aantal toegevoerde pulsen. 
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Lijst van erata 

,blz.10 regel 14: 9= TT (R+r)2 twaarin R de straal van een molecuul 

blz.2,3: 

en r de straal van een elektron voorstelt. 

In het schema moet condensator C
3 

met de anode 

van buis B2 en het remrooster van buis B1 met 

de kathode van deze buis verbonden worden. 

blz.28 regel 35: 40 m moet zijn 40~m. 

blz.55 regel 20: A moet zijn AJ. 

blz.55 regel 25: De formule voor EJ moet zijn 

EJ 

,;',-

= 4rrnA(T - To) 

(O,4228-lnR2j4at)A 

" 
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