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Hoofdstuk 1 

1.0 In1eiding 

Vonkerosie is een techniek om langs fysische weg metaal te bewerken.Dit 

geschiedt door tussen werkstuk en gereedschap (onderlinge afstand enkele 

honderdsten millimeters) per seconde vele duizenden vonken te do en over

springen.Deze vonken vormen zowel in werkstuk als in gereedschap kleine 

smeltkraters,waqrdoor na korte t~d van beide metaaloppervlakken een dun 

laagje verwijderd zal zljn.Door nu in afhankelijkheid van dit smeltproces 

het gereedschap een aanzetbeweging in de richting van het werkstuk te 

geven en tevens met behulp van een vloeistof de vrijkomende metaaldeeltjes 

af te voeren,bereikt men dat de vorm van het gereedschap in het werkstuk 

wordt afgebeeld. 

De bewerldng vindt plaats zonder krachtwerking tussen werkstuk en gereed

schap.De bewerkbaarheid wordt zodoende niet b~paald door de mechanische 

eigenschappen van het werkstukmateriaal,maar uitsluitend door de ther

mische eigenschappen (warmtegeleiding,soortelijke warmte,smeltpunt etc.). 

Dit betekent dat met vonkerosie in zelfs zeer harde metalen betrekkelijk 

willekeurig gevormde gaten en holton vervaardigd kunnen worden.Nadelen 

zijn de lage bewerkingssnelheid en de thermische beinvloeding van het 

oppervlru~.De toepassingen blijven hoofdzakelijk beperkt tot de gereedschap

makerij,alhoewel er ook weI toepassingenin de massaindustrie bestaan. 

1.1 Algemeen 

De opdracht van dit afstudeeronderzoek was om te komen tot een beschrijving 

van het dynamisch gedrag van het proces dat zich tussen de elektroden af

speelt en op basis daarvan eisen te formuleren waaraan een goed regel

systeem moet voldoen. 

Het regelsysteem is van beslissende betekenis v~~r de voortgang van het 

vonkproces.Het lIobserveerttf het procer;verloop en op basis daarvan wordt 

overgegaan tot elektrodeverplaatsing.Langzaam omlaag bewegen indien door 

/ de vordering van het.smeltproces de elektrodenafstand te.groot is geworden; 

li/ sne1 omhoog be\'Je§~n in geval van kortsluiting door opeenhoping van metaal

deeltjes of indien door vlambogen het werkstuk dreigt te beschadigen. 

Ais gevolg van de laatstgenoemde oorzaken bl~kt de elektrode b~ een vonk

erosiemachine in vol bedrjjf veelvuldig in beweging,veel vaker dan nood-
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zakelijk zou zijn om de toename van de elektrodena~stand te compenseren.Als 

gevolg van de elektrodeverplaatsing ondervindt de stroming van het dielektri 

cum een snelheidsverandering,die tot verstoring van het vonkproces leidt.Het 
nagaan van de meeet wenselijke elektrodebeweging lijkt daarom zinvol. 

1.2 Regeling in de praktijk. 

De normale gang van zaken bij vonkerosief bewerken is,dat met een frequentie 

van 10 tot 106 Hz rechthoekige spanningspulsen van 80 tot ~OO V worden ~an
geboden aan de elektroden.Onder optimale condities leidt vrijwel elke puIs 
na een ontsteekvertraging* van ten hoogste enkele microseconden tot een -door

slag,waarbij de spanning daalt tot een enigszins fluktuerende en voor elke 

rnateriaalcombinatie karakteristieke waarde tussen 18 en 28 V,de brandspann1n 

De over zowel puls- als pauzetijden geintegreerde wa~de van deze spanning 
wordt bij vrijwel aIle vonkerosiemachines gebruikt als sensor voor de regeling 

Deze gemiddelde spanning is dus afhankelijk van pauzetijd,pulsduur en materi

aalcombinaties.Tene1nde onder aIle bewerkingscondities een goade werking 

van het regelsysteem te kunnen garanderen kiest men als grenswaarde voor de 

gemiddelde spanning ~aarboven de regeling ingrijpt circa 40 V. 
Wordt de elektrodenafstand grotertdan neemt de ontsteekvertraging toe en ean 
aantal pulsen leidt niet meer tot een doorslag.De gemiddelde spanning stijgt 

hierdoor slechts enk~le volts en daar wordt door de regeling niet op gerea

geerd.De gemiddelde ontsteekvertraging is onder die omstandigheden echter al 

op duidelijk meetbare wijze toegenomen.De gemiddelde spanning neemt pas op 

significante wijze toe als veelvuldig pulsen niet tot ontlading komen en pas 

dan grijpt de regeling in via elektrodeverplaatsing. 
Verdere verfijningen zijn dat in de tijd tussen twee pulsen de geleidbaarheid 

van het dielektricum wordt gemeten of dat de doorslagspanning van een matig 

steile voorpuls van hoge spanning wordt geregistreerd.Hieruit wordt dan even 

eens een signaal voor de processturing afgeleid. 

Het is te verwachten dat een regeling die gebaseerd is op een gevoeligere 

sensor,de ontsteekvertraging,leidt tot vroegtijdigere en meer gelijkmatige 

ingrepen en dUB tot een meer optimaal procesverloop. 

1.3 Te behandelen onderwerpen. 

Hoofdstuk 2 handelt over de fysische achtergronden van de doorslag in ver

vuilde vloeistoffen.De experimenteel bepaalde relaties tussen ontsteek

vertraging en diverse procesvariabelen worden vermeld en mede op basis van 

gegevens uit de literatuur wordt het meest waarschijnlijke mechanisme voor de 

t. E IGNITION OfiLAYTIME 
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verklaring van de doorslag aangeduid. 

In.hoofdstuk 3 wordt uitgaand van gegevens uit het vorige hoofdstuk een 

mathematisch model opgesteld,waarin de ontsteekvertraging als funktie van 

de diverse procesvariabelen is weergegeven.Op basis van dit model is een 
klein computerprogramma opgesteld,waarmee het gedrag van een reeks opeen

volgende pulsen kan worden gesimuleerd. 

Hoofdstuk 4 behandelt de proefopstelling en er worden enkele gegevens om

trent de vervuiling van het dielektricum vermeld. 

In hoofdstuk 5 worden de regeltechnische aspekten van hat'proces bekeken. 

Het vonkproces is op te vatten als een 'kastje l met ingangsgrootheid de 

elektrodenafstand en uitgangsgrootheid'de ontsteekvertraging.De statische 

overdracht van dit proces wordt in principe beschreven door het in hoofd

stuk 3 opgestelde model.Mede op basis~ daarvan wordt kort aangegeven hoe een 

adaptief regelsysteem kan worden toegepast.De exacte bepaling van de 

dynamische overdracht van het proces en de verdere verwezenlijking van het 

regelsysteem vereist echter een aparte studie.Hoofdstuk 5 bevat verder nog 

enkele aan de hand van de experimenten opgestelde grafieken,waaruit de VOOl' 

bepaalde procescondities meest optimale elektrode~ en vloeistofsnelheden 

zUn af te leiden.Omtrent gewenste elektrodesnelheden bU kortsluiting kan 

eveneens iets gezegd worden,terwUl ook bewerkingseisen zoals bUy. een ge

wenste waarde voor de zijspleet tussen werkstuk en elektrode te vertalen 

zUn in termen van de grafieken.Er zUn eohter nog verdere experimenten 

nodig( andere materiaalcombinaties"pulsenergien en pulsduur),teneinde een 

binnen een groet gebied van bewerkingscondities optimaal funktionerend 

. regelsysteem ~e kunnen ontwerpen. 

Hoofdstuk 6 omvat een Korte nabeschouwing en het verslag wordt afgesloten 

met een syrubolenlUst en een literatuurlUst •. 

) 
\ 



7 

Hoofdstuk 2 

2.0 Een beschouwing rondom het fysisch machWlisme van vonkerosie. 

2.1 Doorslag in zuivere vloeistoffen. 

Door iiorstQn, Ii t. I is onderzoek verrichLnaar het doorslagmechanisme in 

zuivere vloeistoffen.De doorsla.g is hierblj een gevolg van een thermisch 

versch~nse1.Door veldemissie( het onder invloed van een elektrisch veld E 

uittreden van elektronen uit de kathode) ontstaat plaatselijk een stroom

dichth~id J A/m2,die aanleiding geeft tot een energiedichtheid E xJ W/m3 

voldoende groot om tel' plaatse in de vloeistof een dampbel te doen ontstaan. 

In deze dampbel voltrekt zich dan een hogedruk-gasontlading binnen een zeer 

Korte tijdsduur.De ontsteekvertraging is dan de tljd die nodig is om e~Il 

gasbel te doen ontstaan en zal afhankelJjk zjjn van de thermische eigenschap-
~> , •••• ---~ .. 

pen VWl ae vloeistof,de veldsterkte,het elektrodemateriaal en de oppervl~ 

gesteldheid daarvan. 

2.2 Mogeljjke oorzaken van de doorslag in vervuilde vloeistoffen. 

De invloed van de in het dielektricum aanwezige metaaldeeltjes kan een 

gevolg zjjn van ofwel hetJenkel door hun aanwezigheid in de vloeisto~ver

oorzaken van een plaatseljjke veldverhoging ofwel het zich aktief tussen de 

elektroden bewegen onder invloed van het veld,hetgeen dan tot plaatselUk 

ophopen van deel tjes leidt.Beide mogeiijkheden worden hieronder toegelicht. 

a) Door de aanwezigheid van de metaaldeeltjes( diameters in de orde

grootte van de elektrodenafstand) wordt de elektrodenafstand plaatse

lijk aanzienlijk verkleind.Over de resterende afstand zal dit een veld

verhoging tot gevolg hebben.Aan de polen van een metaaldeeltje is de 

veldsterkte ongeveer een faktor arie groter dan de gemiddelde waarde • . 
De veldverhogingen geven aanleiding tot grotere emissiestromen tussen 

deeltje en wand of tussen dee1tje en dee1tje.Binnen een kortere tijd 

kan dan de voor cen doorslag vereiste energiedichtheid bereikt wordell. 

b) Normaa.l olten zullen de metaaldeel tjes geon kracht_van elektri6che 

oorspron[; ondervindorl in eon elektri;;:;ch voId. lWI1 takt met eon 

elektrodc kan echtcr een ,tell gevo12;o waarvaXl 

cen naar do tcgonovcrli2;gendo olektroc1e Geric kracht wordt 

vonden. hogel'e stroomdichtheden ten opzichte van zuivere vI tof 

(bjj eelJjke veldsterkte) zjjn dan een eevolg van het overbl'engen van 
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lading door de deeltjes.De ontsteekvertraging wordt dan bepaald door 

de tijd die enkele deel tjes nodi8 hebben om zich ter plaatse ve,n een 

veldconcentratie aan het oppervlak op te hopen.Verdamping van de 

d(;H.~l tjes 13.18' gev61g van stroornc;eleiding met aaarlla emissie' of stoot

ionisatie zouden dan de laatste fase bij de opbou'W van de ontladiag 
yonnen. 

Bij elkaar sIlel opvolgende spanningspulsen zullen tal van f13ktoren de 

ontlading be!nvloeden.Behal ve metaaldeol tjes zal het dielektrj.cum vI na 

een ol1tlading ook gasbellen,ionen,elektronen en verbrandingsproduktel1 

bevatten.Bovendien bezitten dan zowel dielektricum elektroden plaatse-

l'ljk nog cen hogere temperatuur.Afhanke15jk van de tijd die verstrjjkt tussel1 

de opeollvolgonde ontladingen zullen doze elkaar meer of T;linder beinvloeden. 

Viij zullen ons in het verdore verloop van dit hoofdstuk aIleen met de invlood 

VWl de metaaldeeltjes bezig houden,omdat deze reeds bij zeer geringe 

concentraties grote invloed hebben op de ontsteekvertraging. 

2.3 Experimentele resultaten. 

Er werdenenige experimenten uitgevocrd teneinde de invloed van de diverse 

procesvariabelen te kunnen beoordelen.Behalve pulBspanning,elektrodenafsta~d 

vloeistofsnelheid en vervuiling zijn bij opeenvolgende pulsen ook pulsenergie, 

pulsduur en pauzetijd van belang.Op de volgende paginats zijn de resultaten 

van de metingen weergegeven.Elke lijn is gebaseerd op 8 of meer meetpunten; 

elk meetpunt is het gemiddelde uit duizend opeenvolgende pUlsen.uet betreft 

ringvormige,koperen elektroden.Het vonkproces yond zodoende overal op de 

elektrode bij nagenoeg gelijke vloeistofsnelheid plaats. 
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2.4 Gedrag van metaaldeeltjes in een elektrisch veld. 

De ruimtevulling door metaald~eltjes is gering.Bij zeer sterk vervuild 

dielektricum bedraagt deze slechts circa 1.5 % .Gezien de grote invloed die 

een geringe wijziging van de verontreiniging heeft op de ontsteekvertraGing, 

Z'3.1 ook tljdens het proces de plaD.tsel~jke 

procentcri bedragen. '. 

tevulling l1iet l1:.ee1' d",n 

In lit. 14 \'Jorden experimenten vermeld, wa30rui t blijkt dat metaaldeel tjes 

zich een eloktrisch veld tuscen twoe platen voortdurend heen en weer 

bewoGen. YJij zullen hieronder berekellon of de korte ontsteekvertraging8n van 

1 of enkelepsec veroorzaakt kunnen worden door metaaldeeltjes die zich 

binnen die t.iJd door de vloeistof heen naar de tegenoverliggende elektrode 

begeven. 

Berekening van de krachten op een metaaldeeltje 

Een metaaldeeltje zal alleen een elektrische kracht ondervinden als het een 

lading oezit.Het veld van een bolvormig deeltjetdat op een vlak rust be

draagt 1.65 maal de waarde van het ongestoorde veld.E • Voor. de lading die een 

deel tje verkrjjgt bij konte.kt met een vlak vindt lllen dan: 

Q.:: /.65 x £ )r € Jl /;-1f a?. ( a 

E 

straal van het deeltje, 

dielektrische konstante ) 

Tijdana het bowegan door de vloeistof ondervindt het deeltje een ~isceu~e 
., 

wrijvingskracht,die v~~r snelheden kleiner dan 1 m/sec chreven kan 

worden 

Het d.rag van het deeltje kan dan beschreven wordem met de volgende d.v.; 

/In 9l =-61T?la & ..,. Q.E 

met als oplos 

Invullel1 van de voor 011Z0 experimen ten eeldende ¥JwJ.rden: 0.9" kg, 

3x 10-6 m, 

2..107 

gecft voor de verpIaatsinG x van hot deeltje op - 1,2,3,1} en 5",,"scc 

res 1.!.· 1"1 0 t: 2 ," 7 0 12 J l() I peri: t,,2eve ]J;: .0, • ~ , • CI, • _. en c. L[.,f'il1. 

Volgens daze berekening verplaatst een deeltje .zich te langzaam om een rol 

te kU.nnen spelen bjj de olltsteekvertragingen van 1 of 2./'-occ. Vooral als men 

bedollkt dat onder normale omstandieheden de veldsterkte ongeveer een faktor 

drie (en dus de elektrische kracht een faktor tien) kleiner zal zljn. 



12 

In voorgaande berekening is uitgegaan van een homogeen veld.In werkelU~~eid 

zal,doordat de ruwheid van het elektrodenoppervlak in.dezelfde groottc orda 

li8t ale de elektrodcnafstand,het veld niet homogeen zijn.Dit zjjn 

invloed heb-ben op de vcr1'laat,sing van cen metaaldeeltje.Berekencn we .daarom 

de kracht die cen deeltjc ondervindt in de omgcving van cen oneffenheid op 

een plat 

Nodel: 

figuur 5. 

Het deeltje in A ondervindt een naar B ge

richte elektrische kracht.Het vlak is ongela

den en het deeltje bevindt zich in een di

elektricum en heeft €len constante lading Q. 
Het systeem deeltje-vlak vormt €len condensator 

met capaciteit C.De in de condensator opgehool~ 
2 te energie VI bedraagt: O.5~ Q Ie • 

Stel dat de l\l'acht 01' het deel tje F bedraagt, dan is er een krach t -E' nodig 

om het deeltje over een afstruld dx van het vlak te verw~deren.De te leveren 

arbeid bedraagt : dW = Fx dx • Dus ook is: F = dWI dx. Als dus de in hat systeem 

opgehoopte energie bekend is,kan f'(x) bepaald "vorden. 

Bepaling van de capaciteit van het systeem deeltje-vlak. 

Algerneen geldt volgens Gauss: If E r,). A : J . Q 

Voor een cnkel bolvormig deeltje geoft dit voor de potentiaal U in een punt 
I Q op afstand x van een lading Q: U: 4:7ff, . ~ 

De capaciteit van het te onderzoekel1 systeel'l1 zal een .waarde hebben,die list 

tU5sen de volgendo tweo uitersten: 
I 

a) R _ If. ___ ~ 

Do potent.iaal deoltje in A t.o.v. 

vlru~ V is gelUk aan de Botentiaal die A 

zou hebbon als zich in plaats van v in het 
f 

punt A een lading -Q zou bevinden. 

Als aIleen At galaden zou zijn gev,ees t, dan 
a-

"l""" U. - - a J dl'Je -, ",;;:'. AQ:\ - 'frft ~ .. 

en: UA~ = -If.~c J'l.~ = 
Q) 

Q I 
'l-Tl £' a. 

Q I 
ifT!£ 2R 

De pot en tiaal van het deel tje in A is dan: 

V~v : *£ (1£ -iR) 

b ) .. ""---!.:R>----__ 

+QOA 
De potantiaal van het deeltje 

met lading Q in A t.o.v. het 

ongeladen deel tje in 13 bedr 
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Ala ook het deeltje in A geladen is,wordt 

dit: 2t. ( ~ --rtr ) 
De capaci tei t C is dan: <J.. a R 1f E. 

a ?.R-a.. 
De capaciteit Cb is: 4a R rfE 

R-a 

Deze relaties zljn eehter aIleen geldig ala het deeltje voldoende vel' van het 

vlak resp. het andere deeltje verwjjderd i8.Is dit niet het geval,dan wordt, 

het veld van het ene de-eltje vcrstoord'door het' andGt'c deeltje en er treden a£wjj

kingen. op met de r:cl~kelijl;:e capaci tei t. We kennen nu eehter de capaci tei t op 

enige afstand van vlak resp. deeltje en weten bovendien dat de capaciteit 

oneindig zal zijn als de onderlince afstand nul .Grafisch kunnen we dan 

voldoende nauwkeurig de vwrkel\jlw capacitcdt be en. 
1.0 

Q1T£i -t 
a 11 e ~ cact) 
t ~. 

~-------------------v~ 

, 

o 
I').t ;r. 'Ji/If m1. --I...... IS 

De lijn 'l/C' in bovcnsta'J.l1d.e figuur gccft d~1n het verloo}? V3.U de 

capaciteit als funktie van de afstand vleer bi] het te onderzoeken systeem. 

In deze figuur is ook de grootheid d(l/C)/dx weergegeven,die voorkomt in 

de relatie voor de elektrische kracht.Het verband tussen d(l/C)/dx en x 

1!;an in goede benadering beschreven Vlorden met: ~(.JP:: :~~ /0- 6 'J a.~e 

Vaor de elektrische kracht Fe is dan te schrijven: i='-e:: ~ ~ :: {Q?." ~(JP = 
" 00 _ I (I. 16i:' £)'2 ;, r1. 0.4 ( 0.'2.0 

t;Je. ~.1X - 'l y .,.¥. .) l< .. 11 1.,)( 10' 0: 11 e It -=?e7-::":6'-;.---~ -=-'0-'::''''''3 

Het de hiernaast vermelde tekenafspraak wordt de bewegings

vergel~king van het deeltje: 
0", 6 " a.'l d(r) =. 0 

'In "Je -1- 7T n a 'de. - 2:a iTS Y d. 'tie' 

Invullen van de numerieke waarden zoals vermeld op pag. 11 

geeft dan uiteindel~ik voor deze diff. verel.: 
00 6 " 0 ~/'r 'l I -~ .,.. 0./2 x/o"( t;){! - .9"10 vl:.)( ~_ 6v 10- 6 - 0 

Oplossing van deze verr;e15jkinr; is rnogeljjk via machtreekssubsti tu tie' di t 
'" 

~chter bjjzonder bewerkeljjk. Kiezen we een eellvoudige numerieke methode 
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Een v~~r de hand liggande discretisatie is: 

(afbreekfout lr(h2) ) 

.Hat deze formu1e kunnen we (tjjd-)~tapsgewjjs de verplaatsing van een dee1tje 

berekenen.Voor de tjjdstapgrootte nemen we h =10-6sec.Om de startwaarden 

YO en Y1 te kunnen bepalen nemen we aan dat het deeltje op t::.O al een 
geringe sne1heid van 0.1 m/sec in de richting van de tegenoverliggende 

elektrode heeft.De resultaten van de berekeningen zjjn voor verschillende 

combinaties van ele~trodenafstand en -spanning in onderstaande tabel 

weergegeven. 

E1ektroden-

afstandv.cm) 

10 

15 
20 

25 

30 

\, 

spanning(V) 

100 200 300 

2 1 <1 

13 7 .5 
) 20 18 10 
> 20 >20 17 
>20 >20 >20 

400 

<1 

4 

7 
12 

>20 

Tabel.l. De door een deel tje 

benodigde tijdyusec) om zich 

onder inv10ed van een elektriBch 

veld naar een veldconcentratie 

aan de tegenoverliggende 

elektrode te begeven. 

Om via hun verp1aatsing een rol te ku::men spelen bjj de inleiding tot de 

doors1ag zouden de deeltjes zich binnen enke1e;usec naar de tegenover1iggend 

e1ektrode IDoeten begeven.Uit de tabel bljjkt,dat de deeltjes in vrijwel het 

gehele werkgebied niet daartoe in staat zjjn.We kunnen concluderen dat de 

invloed van de deeltjes niet berust op het zich onder invloed van de ver

kregen lading ophopen aan de elektrode.Ook uit zuiver statistische overwegin 

gen( bjj een sterk vervuilde vloeistof bedraagt de gemiddelde onderlinge 

afstand circa 25;um) kunnen we concluderen dat zich slechts zeer incidentee1 

opeenhopingen van deeltjes kunnen vormen.Als laatste pleit ook het feit dat 

de ontsteekvertraging sterk afhankelijk 1s van de vloeistofstroming .( de 

vloeistofstromingoefent alleen een kracht loodrecht op de beweg1ng van 

een deeltje uit). voor een ~~der mechanisme.De veldconcentraties als gevolg 

van de aanwezigheid van de deeltjes IDoeten dan de hoofdoorzaak zijn van de 

kortere ontsteekvertragingen in vervuilde v1oeistoffen.Er valt .nu te denken 

aan verschijnse1en als veldemissie en stootionisatie. 
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2.5 Ve1demis6ie en stootionisatie 

Ve1demissie is het verschijnsel dat elektronen onder invloed van een 

elektrisch veld uit een metaa.loppervlak kunnen treden.De invloed van het 

veld komt neer op een ver1aging van de benodigde uittreedenergie van ee~ 

elektron.Dit verschijnsel zal zich kunnen afspelen als de elektronen vol

doende beweeglijkheid bezitten,m.a.w. de temperatuur vop-oendo hoog is(enkole 

honderden graden celsius) .Experimenteel is echter gebleken dat ook bij ka.mer

temperatuur er al elektronen uit het metaa.l treden,zonder dat ze de vereiste 

potentiaalbarricre hebben overschreden.De elektronenstroom is onder deze 

omstandigheden te schrjjven als(volgens Nordheim en Fowler,lit. 2 ) : 

¢= uittreedpotentiaal, 

~= Fermi ni veau t 

E = veldsterkte, 

S : metaaloppervlak. 

Bjj stootionisatie kunnenelektronen onder invloed van een elektrisch veld 

een dusdanig hoge energie verkrijgen,dat bij botsing met een molekuul een 

elektron wordt vrijgemaakt.Dit elektron kan bjj botsing met een molekuu1 zelf 

ook Vleer ionisatie veroorzaken.A1s dit veelvuldig gebeurt, zal de elektronen

stroom op lawine-achtige wijze toenemen en is dan te beschrijven met: 

i. = (.(}(J )( J2 ~Ji. D 

1e6 elektronenstroom aan de kathode t.g.v. veldemiasie of foto-emissie • 

. 0( = Townsend ionisatiecoefficient,gedefinieerd als het aantal tot 

ionisatie leidende botsingen van een elektron met een molekuul als 

het elektron zich 1 em in de richting van het veld verplaatst; 

0{ zal afhankelijk zijn van de veldsterkto en de dichtheid. 

D :: elektroden9.fs tand. 

Door botaine; van ionon met de kathode kunnen secundaire elektronen vrljkomeJ:l. 

Di t beschreven worden via de se coefficient 6 (5edefini-
eerd l1e t t::la.ll t~:ll se Clln dai:r~ ~aIl de thode gmitteerde elektronen per 

door stootionisatie ontstaan elektron).De totale stroom als gavols 

van stootionisatie is dan: 

l = (1) 

Stootioni5atie is in wozen btrikt tot gasvorrnige media,omdat 

dan de elektronen de voor ionisatie bCnlodigde energie aan het veld kunnon 

onttrekken.Beide genoemde mech;;mismen worden in de literatuur echter 
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aangemerkt als verklaring voor hat doorslagmechanisme in met metaaldeeltjes 

en gasbellen verontreinigde dielektrica,Aan de hand van experimenten en 

gegevens uit de literatuur zullen we nagaan welk doorslagmechanisme onder 

vonkorosie-omstandigheden(vervuilde vloeistoffen,opeenvolgendepulsen, 

geringe veldsterkten) van toepassing is •. 

Door Frei,lit. 16 worden experimenten met reeksen opeenvolgende kortdurende 

hooITspanningspulsen beschreven.Er wordt teld dat de onderlinge be!nvloe
ding van de.pulsen een gevole is van de aanwezigheid van vrije elektronen. 

Na een pauzetijd tp zullen een aantal daarvan nog niet gerecombineerd z~n. 

Onder invloed van het veld van de volgende puIs zouden deze elektronen 

dan aanleiding geven tot stootionisatie. 

In eerste benadering stelt men dat er na eon pauzetijd t nog net )= ~ 
vrije elektronen aan\yezie z:jn.Om een ontlading onomkeerb~ar to do~n pl~ats
vinden is een aantal vrije elektronen ncrit nodig,dat via stootionisatie 

b Ci(E) 
opgebouwd wordt volgens:m cll1T ::: /lZ (tp) ~ ..e 

Het ver-band tUSSCl1 pauzetijd en veldsterkte is dan: 
. t :C_ )f..fl bO{(E) 

f1- ~ 
I'iet v,raardcn voor C,n ,~,ben ex ontleend aan r;ege-. cr~~ 

vens ontrent halfgeleider dielektrica geeft 

dit de in neven:::;taande figuur getrokken Ljnen. 

:r=Zl~=~~FD~::::,JI~Ct; ~J(l>f.'JlfENrl!.4 ~~ -1 Bcl2c~l!jJb 
P""'OVO""UOQ m~ 

L..-___ --L. ____ ....J-. ____ J..,..!;,!iU""QQOiN I <:"(+), st{-). 

10 100 Woo 10.000 -t,.~ . 
. figuur 7.Doorslagspanning als functie vall pau.zetijd,~xperimenteel..J.berekend. 

". 

Opmerkel\jk dat de doorslagvastheid. Ua!d onafhankelijk is van de elektro-

denafstand.Hen verklaart dit door a.an te nemen dat het ionisatieproces 

plaats vindt in een dunne kathodelaag wt;(.'lI'in t.g.v. ruimteladingen de veld-

:::;torkte aanzienl verhoo.::;d 
Gezien d.e hogo veldsterkten ( tot 100 kV/mm) is stootioni;s_~ttio niet blj voor-. 
baat ui tge oten. De experimenten .:unnon eehter ook verklaard worden IllCt de 

'aannan:e dat een therlllisch proces bepalelld voor de doorslag.Het feit dat 

bij verc:rotins van eIe};:trodol1afst9.11d de doorslagvastheid niet verandert: 

duidt niet op een ionisatieproces ( volbens relatd .. e ( 1 ) peemt bjj vergrotinc; 

van D de stroom i toe en dus de doorslagvastheid af),maar eerder op een 

thermisch proces( per vioeistof'lolume moet een V9.ste hoeveelheid energie 

worden toeeevoerd om een doorsla,s te doen ontstaall).Het natuurlijke verband 

tussen pauzetijd en doorsla.gspanninc; zou een gevolg kunnen zijn van de afkoe-

ling van de vloeistof gedurende de pauzet~d. 



30 

/0 

17 

A1s bij vervui1de v1oeistoffen inderdaad een thermisch versc~ijnse1 bepalend 

is voor de doors1ag, dan zou ar bij experimenten met constante ve1dsterkte 

bij een bepaa1d vloeistofdebiet geen inv10ad van de e1ektrodenafstand mogen 

be~taan.Vergroting van het v1oeistofdebiet heeft dan tot gevo1g dat de door 

het veld ge1everde energie over een groter vloeistofvo1ume wordt varspreidt~ 

Na een vasta tijdsduur zal de energiedichtheiddan dus lager z:ijn. 

lIieronder zijn de resu1 taten van bovengenoemde experimenten vermeld. De aan

gegeven meetpunten zjjn de analoog geregistreerde stationaire waarden van de 

ontsteekvertraging,verkregen enkele seconden na het aanbrengen van de pulsen 

E = '1.0 /(Vlm-m-----.:.. 

10 

o 2.0 ~ 60 So 100 lOO 

figv.ur 8. 

• .. 

3()O .... 
VLOEISTOFOEBIET C/m,3/(}1Li.;n. 

.. : 

20/.l-m 

30/M71. 

Hoewel de spreiding in 'de waarnemingen vrij groot is, blijkt er bij veldsterkten 

van 10 en 20 kV/mm in ieder geval geen duidelijke afhankel:ijWleid van de 

elektrodenafstand. 

De situatie b:ij 30 ltv/rom geheel afwjjkend.Vergroting van de elektroden

afstand leidt tot kortere ontsteekvertragingen.De conclusie,dat hier via 

de vloeistof stootionisatie pIaa.ts vindt lijkt niet juist.Vermoedelijk hebben 

we hier met lagedl'uk-gasontladj.ncen to mal",en. Volgens de VIet van Paschen 

(lit. 2) in een homogeen veld de doorslagspanning van een gas alleen 

afhankeljjk van het produkt vall gasdruk en elektrodenafstand( T constfUlt). 
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In nevenstaande figuur is voor<enkele 

de Paschenlr.romme getekend.Het 

niet aannemelljk dat de b~ pyrolyse 

dielektricum gevormde 

de eenvoudige gedaante hebben van de 

in de .figuur aangegeven gassen.De 1"1-

~~-+---·~guur vormt echter wel een aanduiding, 
i 

{LtJo f-L-+-l-----ii--<~,,=~=·1_·~4·-_1____1_A f---+_--.--i dat ·een spanning van 900 \I b:ij cen alek 
trodenafstand van 30 pm reeds b:ij atmoB 

200 ~.+'~~~_-+-4~~_~ __ I--~+-__ +-__ ~ierisehe druk (pxD= 2.3 Torr.em) tot 

eengasontlading kan leiden. 

ItJo vat de doorslag inderdaad plaats vindt 
0D5" 0.1 0-'1. 0." 0-6 0.0 1·0 2.0 4-.0 6.0 &'010. 20 'to (,(J 

( • via de b:ij de voorgaande ontladingen 11 "D 1O~~.c ... ) 

gevormde gasbellen valt ook uit het volgende te coneluderen.Vergroting van 

de elektrodenafstand tot 60;lllll had geen waarneembare invloed op t d' ovel'een

kostig pascnen. Verlenging van de pauzetijd van 50 tot 500 f'iS oemoeil:ijkte het 

proces daarentegen ten zeerste.De gevormde gasbellen kunnen dan zover worden 

afgevoerd.dat een volgende ontlading via de vloeistof moet verlopen. 

Voorlopig kunnen we nu op basis van berekeningen en experimenten omtrent het 

doorslagmechanisme onder vonkerosie-omstandigheden het volgende opmerken.De 

doorslag oerust net als bij zuivere vloeistoffen overwegend op aen thermisch 

proces.lle invloed van de metaaldeeltjes is dat ze de elektrodenafstand plaat 

seljjk verkle1nen,hetgeen veldverhogend werkt over de resterende afstand • .I)e 

veldconcentraties aan de polen van de deeltjes geven verder aanleidihg tot 

krachtigere emissiestromell, waardoor in een kortere tijd de voor de vorming 

van een dampbel vereiste energiedichtheid bereikt wordt.De reeds 1.n de vloa:1. 

stof aanweZ1ge dampoellen hebben b~ lage spanningen geen invloed op de door

slag van de volgende ontladingen; ze verkleinen alleen het gabied waar wel 

ean ontlading kfu~ plaats vinden. 
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Hoofdstuk 3 

3.0 Mathematisch model van het ontsteekvertragingsmechanisme. 

'5.1 In1eiding 

De re1aties tussen de be1angrjjkste grootheden hebben we in het voorgaande 

experimenteel bepaald en 'op basis daarvan zjjn we tot een beschrjjving van 

het doorslagme~hanisme in vervuilde vloeistoffen gekomen.Ais we nu van dit 

mechanisme een model lrunnen opstellen,datzowel kwalitatief ala kwantitatief 

in overeenstemming is met de experimenten,dan is dat een aanwjjzing dat d~ 

doorslag inderdaad plaats vindt volgens het veronderstelde mechanisme.Daar

naast biedt zo'n model de mogelijkheid om de ontsteekvertraging te bepalen 

ala funktie van willekeurig te kiezen procescondities. 

Faktoren die de ontsteekv~rtraging bep~'den. 

Uit experimenten met elektroden waarvan de ene een gevonkt en de andere een 

geschuurd oppervlak van geljjke ruwheid hadtweten we dat vele tientallen 

opeenvolgende pulsen in elkaars onmiddelijke nabijheid ontladen.De gevormde 

smel tkraters vormen een aaneengesloten ge bied, dat zich geleidelijk over de 

elektrode uitstrekt. 

De opeenvolgende pulsen veroorzaken in elkaars onmiddeljjke nabjjheid 

een zeltere deeltjes-(en ook thermische) vervuiling.Afhankelijk van pauzetijd 

pulsduur en vloeistofsne1heid za~ na enige pulsen een in statistische zin 

stationaire verv~iling ontstaan die aanleiding geeft tot een in statistiscne 

zin atationaire ontsteekvertrag1ng.De onderlinge be!nvloeding van de opeen

volgende pulsen komt dan in wezen neer op het verhogen van de plaatselljke 

vervuiling,hetgeen in het model krul worden geintroduceerd via belnvloeding 

van de verontreinigingsgraad.Ook de invloed van pauzetljd en pulsduur is op 

deze w~zc te verrekenen. . , 
BU iedere pulsduur en pulsenergie is ala funktie van de ontsteekvertraging 

de pertjjdseenheid geproduceerde hoeveelheid deeltjes te berekenen uit de 

smeltkraterafmet1ngen.De deeltjesdichtheid volgt dan uit vloeistofsnelheid, 

elektrodenafstand,pauzetljd en pulsduur minus ontsteekvertraging.Als gevolg 

van de afvoer van deeltjes door de vloeistof zal een min of meer ellips

vorm1g gebied rondom de smeltlU'ater vervuild worden met metaaldeeltjes.In 



20 

eerste benader1ng kunnen we dan een plaatseljjke relat1eve vervuiling 

definiUren volgens: 

v = VOLUMe: PEHTJeS 
VOlVMf: VLOEISTOF 

'l. x V SMHTKI{ .... nli' .,. Vt 
D x 1f/1pt (if T Ilrx tpVl-S) leY' II tpAlIZE Y ~ 0 

(met x en y nog nader te bepalen con

stanten; y geeft de breedte van het 

vervuilde gebied aan en x vertegen-

'woordigt het tuitwaaieren' van de deel

tjes gedurende de pauzetUd.) 

----' ----______ 1Ir' fig. 10 

Deze tV' is dan de eerste dimensieloze grootheid veer het mode1.Als we ervan 

uitgaan dat een thermisch proccs bepalcnd is voer de doorslag,dan zullen de ' 

andere faktoren die we in de beschouwing moeten betrekken,zUn: 

-de thermische eigenschappen van de vloeistof 

-dc,hoeveelheid per tUdseenheid voorbijstromende vloeistof 

-de door het veld tevleeg te brengen energiedichtheid 

" .~' 
" " 

Dus van belang zijn: l \ 
" 

1. sw soortel5jke warmte van het dielektricum\' J/kg.oC 

2. T, kooktemperatuur van het dielektricum ·C 

3. T,.., dielektricumtomperatuux in de omgeving v.d. ontlading "c u 

lq?;/m3 4. (? dichtheid van het dielektricum 
1:<' 

5. F vloeistofdebiet per m doortocht m3/m.se 

6. D elektrodenafstand m 

7. d deeltjesdiameter m , , 

8. E veldsterkte , vim 
9. J emissiestreomdichtheid A/m2 

In plaats van T en 'ro kunnen we nog schrUven: 'f* = T - TO .Aan de hand van d 

experimenten kunnen we ~eze faktoren nu zo proberen te rangschikken,dat we 

een relatie met de ontsteekvertraging vinden,waarmee aIle exper1menten goed 

kunnen wordenbeschreven.uet grote faktoren leidt echter tot een on

overzichtelijk geheo1. Daarom zullen we een meer systematische weg bewande 

met behulp van een bepaalde rekenmethode,de dimensieanalyse.fiet als in de 

stromingsleer kunnen we hiermee dimensieloze kengetallen verkrijgen,waarmee 

op overzichtelijke kan worden nagegaan hoe de samenhang va.'l de diverse 

faktoren met de ontsteekvertraging op de beste manier kan worden beschreven. 
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3.3 Dimensieanalyse 

Aan de hand van lit. 5 en 6 zullen we een korte beschrljving van de achtcr 

gronden van dimensieanalyse geven,teneinde het gebruik enigszins plausibel 

te makan. 

Dc toepassing van <ijmensieanalyse berust 01' de hypothese dat de oploGsing 

van een probleem ui tgedrukt kan worden door middel van homoceen van 

dimensie zijnde vergelijkingen tussen de variabelen( vergelijkingen Vlaarvan de 

vorm niet afhankelijk is van de gekozen eenheden) .Deze hypothese gebaseerd 

01' het feit dat fundamentele fysische vergelijkingen homogeen van dimensie 

zijn en dat relaties die van daze verge1ijkingen afleidbaar zijn,dan 'ook 

homogeen van dimensia moeten z:ijn.V01gens het theorema van Buckingham kan 

een vergelljking die hOlllogeen van dimensie is gereduceerd wor tot cen 

kompleet stel dimensie10ze produkten( komp1eet d.w .. z. icder produkt van het 

ste1 is onafhankell,jk Va..'l anderen en ieder auder dimensieloos produkt 

van de variabelen gel:ijk aan een produkt of een macht van de dilllensie-

loze produkten uit het atel). 

Teneinde het aantal variab.elen verder te reduceren voegen we no 8 e0 
samen tot EJfde ene~giedichtheid W/m3 en tabe1leren de variabele~met hun 
grondeenheden als " ,,/ 

~ \' 
Iv 

td D EJ sw ~ T~ F d 

1'1 massa 0 0 1 0 1 0 0 0 

L lenets 0 1 -1 2 -3 0 2. 1 

t tljd 1 0 -3 -2 0 0 -1 0 

'r temp. 0 0 0 -1 0 1 0 0 
taoe1 2 

Het aanta1 variabelen in bovenstaande matrix bedraagt 8 t terwjjl de rang van 

deze matrix 4- is.Vie kunnen zodoende 8 - 4- dimensieloze produkten verwachten, 

met de grootheid V erbjj totaal dus 5. 
We wansan nu het produkt tdx Dx •••• xd dimensieloos te maken.Dit kunnen we 

bereiken door de vier rljen van de matrix gelijk aan nul te stellen en deze 

vier vergelukingen op te 10ssen.Dit systeem is eehter onbepaa1d( 4 vergl. 

met 8 onbekenden). bestaan oneindlg veel oplossingen voor dit systeem, 

echter slechts 8 - 4 onafhankelJjke oplossi.ngen( kengetallen) .Deze kunnen 

we verkr ijgen door in iedere oplossi.ng €len variabele op te nemen t die in de 

andere drie niet voorkomt. 
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Dc coofficienten van td,D,EJ, ••• ,d noemen we kl ,k2 ,k
3

, ••. ,k8 en lossen hat 

stelse1 op voor k2,k
5

,k6 en k7• 
Stel nu achtereenvolgens: 

kt 1,kj k4-= kef ° dan is k2= -2,k5 = O,k6 = O,k7,:: 1. 

k3: 1 ,k1=lt4-::k8=O II II k2= 4,k,5 -1,k6 ,= O,k
7
=-3. 

k4=1,kl=k3=k8=O " If k2= 2,k5=~Otk6 =ltk7=-2. 

k8=1,k1=k3=k4-:0 It 1/ k2=-1,k5= O,k6 =O,k7= o. 

Daze kts ziJn de co~ffic1enten van de op10ssj.ngsmatrix,die hieronder 01' 

overzichtel~kere w]jze is weergegeven. 

td D EJ sw e '1'lI. 
T, 

d 1: 

1 -2 0 0 0 0 1 0 

0 4- 1 0 -1 0 -3 ° 
° 2 0 1 0 1 -2 ° 0 -1 0 0 0 0 0 1 

Elke rij van deze matrix bevat nu de exponenten van de faktoren van een 

kengetal.De gezochte kengetallen z~n= 

Q1 :: 
td . F 

DC 

Qi:: ' 
D4 EJ 

e F3 
. , 

2 14 
Q7. = D . sw. 

,) F2 

Q4 = d --n---
" 

" 

en ockncg:, Q5 = V (pag. 20). 

De relatie tussen ontsteekvertraging en overige variabelen is nu van de 

gedaante: 2 'p q r s 
D (C! 1"3 }«D2 ~-.~w f~) ,J, D Dd')" ( vl ) td = ccnstD.nte'K-)( l.J. 1\ \:"' " 

., Ii' D t 

Met p,q,r en suit de experimenten te be1'alen constanten.Uit fig 8 01' pag. 

concluderen we dat de relatle tussen td en E blj benadering te beschrUven is 

met td = COllSt. ')( :B-3.) en die tussen td en F met td': const. x F2. Verder 
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mag,als we ervan uitgaan dat een thermisch proce~ bepalend is v~~r de door

slag,de elektrodenafstand D niet in de op te stellen.relatie voorkomen. 

OCTAAN 

y.o 60 go 10D I:W 
----J ...... T~ (zT-To) "I< 

~ 

Aan lit. 18 ontlenen we nevenstaande 

figuur.De ontsteekvertraging blUkt 

hieruit op meer dan lineaire wijze toe 

.. t~ nemen als fUllktie van het verschil 

tU6sen kooktemperatuur van het dielek 

tricum en de omgevingstemperatuur.De 

waarde van de exponent van 1 zal 

derhalve circa 1.5 moeten bedragen. 

De exponent s van V zou op betrekkel.ijk eenvoudige wijz.e bepaald kunnen worden 

met oehulp van een proefopstelling voor eenmalige ontladingen,waarmee als 

funktie van de vervuiling van hat dielektricum de ontsteekvertraging wordt 

gere&istreerd.W~ beschikten echter niet over een dergelijke opstelling en 

zullen daarom aan de hand van figuur 1 globaal dit verband benaderen.ln deze 

figuur komt de invloed van begin- plus nieuw veroorzaakte verontreiniging 

tezaraen tot uiting.De sterke invloed die de zeer geringe beginconcentratie 

van 0.08 vol. % heeft (fig. Ib t.o.v. fig. la),doet vermoeden dat de door de 

ontladingen veroorzaakte extra-verontreiniging in de ordegrootte van ten 

hoogate enkele tienden procenten ligt.Voor een sterk vervuilde vloeistof 

neemt de verontreiniging als gevolg van de ontladingen relatief dan dus vrij

weI niet meer toe.Dat bij een sterk vervuilde vloe1atof geringe variatie van 

pauzetijd en pulsduur toch invloed heeft op td (fig. 3 en 4 ) is dan blijkbaar 

niet zozeer een gevolg van de verandering van de deeltjesconcentratie alswel 

van de be!nvloeding van'de plaatselijke vloeistoftemperatuur.Ook ~et expe

rimentele gegeven dat zonder vloelstofstroming en bij een pauzetijd van enkela 

honderden microseconden( waarbij aIle ult de Krater afkomstige deeltjss tot 

rust zijn gekomen) verlenging van de pauzetijd nog steeds invloed heeft,wijst 

op een temperatuureffekt. 

De temperatuurverhoging van de vloeiatof ten gevolge van een ontlading kan 

aanzienlijk zijn.Overdracht van energie aan hat dielektricurn vindt plaats via 

straling van de plasmakolom,via geleiding tussen elektrode en dielektricum 

en ten·gevolge".van de verschUnselen aan begin en einde van een ontlading. 
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Berekening van de temperatuurhuishouding tijdens hat proces is niet goed moge 

Ijjk,zeker niet zolang het exacta verloop van een ontlading nog niet door

grond is.In onderstaande f1guur,ontleend aan lit. 7,is de verdeling van de 

energiestromcn bjj een enkele ontlading weergegeven. 

. AFVOt.~ VIA GElfIDlfIJG- 0001< 
I<E'T VAS1"E MErAAL : 92~. 

VORMING VAN SM£Ll"kRATS~ r Wit <:!) ,5'/~ 
.. { VltROAI1P'NG> 0.5'''10 

OV£RVE~J'II tTtNGo ~ 't .. 
oV;'VfRW'!JOiRD METAAL 

AI'VOIiiR VIA CE.LEIDIN6 DeOR 
HET VASie METAAl: 66" 

VORMIN& VAN SMElTKAA.TE.R 2.8'. 
,,,,EER <rrSTo,c .. '2.' "10) 

GfASSOl<8EERO OcoR fi 12 
Hilt P'''~HA.J<A'''4''1.: < I 'to gu ur 

BU een pulsduur van .50~ en een stroomsterkte van 30 A komt 0.01 % van de 

tota1e energie overeen met 0.003 mJ/puls en hiermee kan bjjvoorbeeld de vloei 

stof boven een gebied van 1 rom ¢ ongeveer 25 °C in temperatuur worden ver

hoogd.De stollingswarmte van verwjjderd en achtergebleven metaal,de stralings 

warmte alsmede de in de elektroden opgeslagen energie worden v~~r cen gedeel 

te gcbruikt voor de opwarming van het dielektricwn.Gedurende de pauzetjjd 

. vindt dan weer afk-oeling van het dielektricum plaats.Naarmate de pauzetUd 

langer is,zal de plaatselUke vloeistoftemperatuur lager zUn en van een dalin 
,':'" 

van de plaatseljjke evenwichtstemperatuur met slechts enkele graden is al een , 

duidelUke invloed op td te verwachten(bU de experimenten bleek een 

tuurverhoging van het totale dielektricum met 5 a. 10 -oC een sterke 

te hebben op td).Ook de plaatselijke vloeistoftemperutuur is dUs 

<rijke grootheid.Via T* is deze grootheid in het model aanwezig.
t 

een 

tempera

invloed 

belang-

Terugkomend op de bapaling van de exponent s habben we in. onderstaande fi

guur voor ankale elektrodenafstanden en' vloeistofsnelheden de ontsteek:vertr. als 

00.1 O.S 

figuur 13 
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funktie van. de beginverontrciniging weergegeven (afgeleid uit. fie. 1) .Het 

bljjkt dat al voor concentraties van enkele tienden procenten een v(:rzadig~s 

toestand optreedt,waarvan de grootte verder aIleen afhankeljjk is van de 

overige proceacondities zoals elektrodenafstalld,vloeistoi'snelheid etc. Als 

in plaats van beginverontreiniging van de vloeistof was uitgezet: 'beginver

ontreiniging plus door de ontladingen v~roorzaakte extra-verontreiniging', 

dan zouden, de lijnen in het begin enig§zins f.:.inder steil gelopen hebben.Ala 

globaal gemiddelde kiezen Vie v~~r de exponent s nu : -0.4 (gestippeld weer

gegeven lUn: td:: C l( V- 0.4 ). 

Resumerend kunnen we nu stellen dat de waarde van de exponent van hetvloei

stofdebiet F ongeveer 2 moet bedragen,van de energiedichtheid EJ ongeveer 1.' 
(J is blj benadering kwadratisch afhankelUk van E,lit. ljduS td=cxE-3.5, 

pag. 22),van de temperatuur T* ongeveer 1.5,van de elektrodenafstand D : nul 

en ,van de relatieve vervuiling V : 0.4 

We kunnen aan deze eisen bij benadering voldoen door te kiezen voor p : 2, 

voor q : 1.5 ,voor r : 3 en, voor s : 0.4 en vinden daarmeedan de volgende 
relatie: 

t t t F2 E+-22 1.5 m l ., d-3 V-0 •4 d = cons an e x '\ \J l/ e' )( SW· )( .l.~ X X 

Deze relatie beschrjjft op kwalitatieve wijze correct de samenhang tussell 

ontsteekvertraging en procesvariabelen.Op basis van experimentele gegevens 

omtrent invloed van bijvoorbeeld deeltjesdiameter d of dichtheid « kan mogel:J 

wel nog tot enkele tienden afw~kende : e ex one ten worden beslo 

;ten.verder is eze relatie niet zondermeer geldig voor vloeistoffen die ten 

I gevolge van bjjvoorbeeld polaire effekten een ander gedrag vertonen dan de 

I door ons gebruikte.koolwaterstoffen. 

Om ook de kwantitatieveovereenkomst na te gaan voeren we nu enkele bereke

ningen,omtrent het gedrag van de metaaldeeltjos in de vloeistofstroming uit 

en ver~erken vervolgens'bovenstaande relatie in een klein coputerprogramma. 

l·fet behulp van dit programma kunnen we de door de opeenvolgende ontladingen 

veroorzaakte plaatselljke vervu1ling topbouwen',zoals dit ook in werkelljkheid 

geschiedt.Bjj federa combinatie van procescondities vinden we dan via boven

staande relatie een bepaalde ontsteekvertraging en kunnen zo dus de onder

linge beInvloeding van de opeenvoJ.gende pulsen simuleren.De onderlinge be

invloeding ala gevolg van temperatuureffekten kan cchter niet worden meegeno 

men omdat we niet over kwantitatieve informatie omtrent warmte-overdracht 

( 
\ 

\ 
\ 

dielektricum beschikken. 
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3-.4 Gedrag van de metaaldeeltjes in de vloeistofstroming. 

We wensen te weten,hoe groot het gebied is dat t.g.v een ontlading door de 

deeltjes verontre1nigd wordt,m.a.w. hoe groot de deeltjasdichtheid tar 

plaatse b~ het beg1n van de volgende ontlading 1s.In de literatuur zJjn 
hieromtrent slechts zeer spaarzaam gegevens vermeld.Er t;orden snelheden van 

de metaaldeeltjes bJj het verla ten van_ de smeltkrater van~40 m/sec genoemd. 

Ook omtrent het moment waarop de 'deeltjes de smeltkrater verlaten bestaat 

geen du1delijkhe1d.Vooraa.nstaande onderzoekers als Solotych en Zingerma.n 

komen op basis van hun f11mcpnamen tot geheel versch11lende conclusies( 

durende de gehele ontlading resp. alleen aan het e1nde van de ontlading). 

WJj zullen nu de volgende berekeningen uitvoeren:· 

a) De afstand bepalen die een deeltje aflegt door de vloeistof heen ten 

gevolge van zijn beginsnelheid. 

b) De tijd bepalen,die een deeltje nodig heeft om vervolgens eon sne 

component te'.verkrjjgen die in richting en grootte .gelijk is· aan die Vall 

de vloeistof. 

c) De a.fstand bepalen waarover de deeltjes uitwaa.ieren gedurende de pauze

tJjd onder invloed van diffusie. 

ad a) Algemeen kan het gedrag van een 11chaam in een stromend medium 

beschreven worden met de d. v. van Navier-Stoltes: 

(l ~ ~ :: - 'rCMd-1"" + ;rz ~ \711/ (1) 

Gezien de hoge beginsnelheid van een deeltje zal het getal van Reynolds( 

een maat 1s v~~r de verhouding van drukkrachten en v1sceuzekrachten) aan

merkelijk groter zijn dan 1.1l11een de traagheids- en de drukkrachten zljn van 

belang en we schriNen voor (1): 

(beginwaardan: t::: 0 - X =0 

t a1 I . /tP - • trn-. f) (~t ' ) ~ /) I me s op os/nne; trf.. --(2-rrCiJ: x.n \- /)1t.. • + ~ - E.> 1fq,,'J. ~ t/*' 

Voor verschillende beginsnelheden 

V* is vervo1gens de verplaats1ng 

van het dee1tje door de vloe1stof 

heen berekend.De resultaten zijn in 
nevenstaande figuur weergegeven. 

(g(; numerieke waarden zUn gelljk 

aan die op pag.ll ) 

t 
(!i() 

. Joe 

so 

figuur 14 

X =V"f) 

::2.0 M/sec 

::10 M/SEC 

;: 12 NlsEC 
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ad b) Als het deeltje een snelheid X b,eeft, en de omgevende vloeistof stroom:c 

met een sne1hej.d VB ,dfu'1. ondervindt het deel tje een visceuze k-rach t te 

grootto Cl('f('7{Q(V8~1e) en een drukkracht (3-r(ctf(VB~~)'l .Uit lit. 81.>11jl~t 

dat voor de stl.~ollling tussen twee w:il.nden en met Re ~l voor 0( en tS 
respectievel:ijk 8 en 2.2 kan worden genomen (expcrime'nteel bepaald). 

De verplaatsing van een dee1tje t.g.v. de sneller stromende vloeistof kan 
dan beschreven worden met de volgende d.v.: 

/m.?e::: 871"t?2a(YB~?e) + A-.?{r1a?. E'(V8-~)'1. (beginwaardel"l: t:: 0 ~ x = 0 

, x= 0 ) 

A: S~().. 
B::; J.15 11a..'l. e 

-?7l-

Weer met de numerieke waarden van pag 11 vinden we dan VOOI' de verplaatsing 

van een deeltje b:ij een vloeistofsnelheid van 1 m/sec 

op t= 1,10 en 50 rsec respectievelijk 0.2, 5 .. 6 en L~4.l'p:rr 

en b:ij een vloeistofsnelheid van 3 m/sec 

op t= 1,10 en 50~ec respectievel:iJk 2.1, 20.2 en 135.9~. 

ad c) Verschtlnselen zoals diffusie,warmtegeleiding etc. kunnen algemeen, 

beschreven worden met ·de d.v. van Fourrier: 

gi::D(g~.,.±~~) (1.). (c eltjcf:>conc ; D diffusieconstante) 

We veronderstellen dat de deeltjes zich op t=o allemaal binnen een vloei

stofkolom met straal r: r c bevinden met cOllcentratie C en berekenen de 

concentratie vana! t: 0 voor r>rc.Verder stellen we nog dat voor r:. ra?> rc 

de concentratie voor elke t geljjk b11jft aan nul. 

Substitutic van c = .e-D\J.,.9.~ u 

d~ + I J. U t C('t U :: 0 

"l1Iet u:: u(r) geeft dan voor (1): 

'"J."R§ 7[; d.iv (Besselfunctie 0 6 orde ) 

'l. 

Oplossingen hiervan zUn: c::A Jo(IXIt.).Q-D~ t Bessolfunktie Oe orde, 

Ie soort) 

Om aan de randvoorwaarden to voldoen moet 6{ een Vlortel zjjn van J.lltc;L o!): 0 
Deze vergel ijkil1g heeft een oneindig aantal positieve wortels : (AI : 2.404.8 , 

~'t::: 5 .. 520 ,ex!}::: 8.653 etc. Als we AI' A2 ' ••• ,An zo kunnen bepalen dat: 

c= A1JOC<X,r).,. A2JO(~~r) ...... +AnJO(cl41 r) 

m.a:w; een oneindig asmtal uitgedempte tri1lingen optellen,zodanig dat we 

voldoen aan de stapfunctie c = C voor r < r c en c:: 0 voor I' c < r < r a '\ 

dan is de oplossing van (1): C=[!lnJ (C(1I'l r) ~-D c<! t 
4l~1 0 

Door n verschillende waardon Van I' te bek:ijkol1 kunnen we n vergeljjkingen 
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in'Al ,A2 , ••. ,An opstellen,waaruit de A's zijn op te lossen.Om een rede

lijke nauwkeurigheid te bereiken moe ten nogal wat termen worden meegenomeu; 

dit betekent het oplossen van een grote matrix en dat is vrij bewerkelijk. 

Er is echter nog een andere benadering van het probleem mogelijk.ln plaats 

van in cylindercoordinaten schrjjven we (1) in bolcoordinaten.De oplossing 

die we dan vinden zal een enigszins hogera waarde hebben,maar de d.v. is 

nu eenvoudiger oplosbaar. 

'I.. It . 

De d.v .. wordt:. t:'1 + ~ ~'IO"" a"'c - I k 
...... OtT d"%.'t-Oot (2) 

Door substitutie van u ~ C'l( r verkrjjgen we: ~ ~ : Dv fJ2i (t:: O,O<r<r_u-:::C?\!', 
c 

t.::: O,r <r<r_u=O. c a ' 
t ) 0 , r: r -u= 0 ) . a 

De oplossing van (2) voIgt dan direltt via Laplace transformatie en weer 

terug transformeren (lit.IO ,Carslaw Jaeger hoofdstuk 10): 

C:::*C(Oh',QIt~lVc- oh.t'1~f!;c - 1(Dt)-\[[(/t~/1.,.c)~4-Dt_ ..e.-(It..+/(../:)'l/1- Dt J\ 0) 
4 -"V l(Pt )~ -'111. 0 t)\;. /t.- 17 )( } 

De grootte van de diffusieconstante D kan in eerste benadering bepaald 

worden via (lit. 9 ): 

D::: k. T 
611 q at 

, -6 a= straal van een deeltje,3l<lO m. 

1£= viscositeit,2xlO-3 Nsec/m2 

3.8 It 10-14 T = absolute temperatuur,300 K 

k=: constante van Boltzmann, 1.38",IO-23J / K• 

Mede op basis van de berekeningen onder la)f veronderstellen we dat alle 

deeltjes zich op t ~ 0 binnen een gebied met straa! r:: 150"lO-~1 bevinden en 
h ' ;; c 

berekenen c in r=160~10-~ill op het tijdstip t=lO- sec. 

De Waarden x van de beide ert x in (3) worden hiermee resp. 2520 en 820. 

De errorfunctie van x ( o.a. getabelleerd in lit.10) heeft echter pas een 

van 0.9999 •• . afwjjkende waarde voor x < 3 . Dit betekent dat de beide erf x . 
pas van invloed z}jn op de oplossing van (3) als t de ordegrootte van secon-

den heeft,en dit gebied is voar OllS niet interessante 

De waarden van de exponenten 'v~~ beide e-machten in (3) worden resp. 

O.67~l09 en 0.63~1012 .Dit betekent dat ook de beide e-machten in het 

microseconden-gebied geen wezenljjke bijdrageleveren tot de concentratie

verandering.Het andere woorden diffusie heeft een teverwaarlozen invloed 

op de verplaatsing van de deeltjes binnen.het microseconden-gebied. 
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! Conclud.~..r..e..u.d.. . ..kunnen we de resul taten van de voorgaande bereken1ngen als volGt 
~~"~-""-.. '.' .. " ~ 

! samenvatten.'ren gevolge van hun beginsllelheiq verplaatsen de dee1tjes zich na 

het verlaten van de smeltkrater circa 100;...m door de v1oe1stof heen.Na onge-

1 :::r a: ::c v:: :: :~:~::~:f~~e d:e:~:~::e:e~:u:::O:::d:: :~~h:~:: !:~ij:l:ts 
t.o.v. elkaar en t.o.v~ de vloeistof. 

Een faktor is nog bu1ten beschouwing gebleven,de gas/damp-ontwikkeling.Deze -

wordt veroorzarutt door p~rolyse/verdamping van het dielektr1cum als gevolg v 

overwegend stral1ng van de plasmakolom. De damp 1s aanvankeljjk als eell tonvOl'r;~Lb 

kanaai rondom het plasma aanwez1g; de u1t de smeltkrater afkomst1ge deeltjes 

zullen z1ch vermoedelijk zonder veel energ1everl1es door d1t kanaal heen bows 

en vervolgens 1n de vloe1stof worden afgeremd.Door de aanwez1gheid van de 

verplaatsen de deeltjes z1ch dUf over een groter geb1ed.Globale met1ng van 

hoeveelhe1d vrjjkomende damp( p~duur ¢fi pauzetjjd 50P.sec, td (2ftsec en 

trodenafstand 20~m) leverde op,dat per puIs ca. 0.015 mm3 damp wordt 

De diameter van het daJllpkanaal moet dan ca. 850;u-m hebben bedragen.Nogelijk 

deze aanzienljjke hoeveelhe1d damp niet gedurende de gehele ontlad1ng stat~~.~~ 

rondom het plama aanwezig,maar ontstaat er een evenwicht waarbjj tegen het 

plasma stromend dielektricum verdampt en anderzjjds dampbellen door het dielek 

tricum worden afgevoerd. 

Voor de constante x (invloed van diffusie,pag. 20) kiezen we nu 0 en v~~r de 

grootheid y de diameter van het dampkanaal plus de omringende vervuilde vloej. 

stofzone.De uitbreiding van- de dampkanaaldiameter veronderstellen we exponen-

. tieel plaats te vinden,met gelijke tijdconstante als de uitbreid1ng van de 

smeltkraterdiameter (gedaante: diameter = const.~( 1 _ e -tpuls/~ ).). 

In het voorgaande zijn op vrij grove wjjze en1ge numerieke waarden bepaald. De 

exacte waarde van bjjvoorbeeld grootte en u1tbreidingssnelheid van het darnp

kanaal is aIleen via een diepgaande studie te bepalen.Verschjjnselen als 

plotselinge druk~ en temperatuurveranderingen spelen een belangrijke rol; 

benaderende berekening waarbjj het plasma als een gloeiende kolom wordt opge

vat en de verdamping van de omringende vloeistof als gevolg van stral1ng word 

berekend,blijkt niet tot 41nvolle resultaten te leiden.Or.trent genoemde ver

schijnselen wordt in binnen- en buitenland onderzoek. verricht (Drabkina,Solo 

Zingerman).Concrete resultaten heeft dit echter nog niet opgeleverd en wjj z 

len daarom met.de hierboven benaderde waarden volstaan. 

3.5 Het computerprogramma. 

Het met een programma simuleren van het gedrag van een reeks opeenvolgende 

pulsen gaat nu als voIgt in zijn werk.BiJ een bepaald d1elektricum kunnen we 

iedere combinatie van veldsterkte,vloeistofdebiet,elektrodenafstand en 



0010 
OO?O 
0030 
0040 
0050 
0:)60 
0070 
0030 
1)090 
0100 
OlIO 
0120 
0130 
0140 
0150 
0160 
0170 
OlflO 
Ol90 
0200 
0210 
0220 
0230 
0240 
0250 
0260 
0'270 
0230 
0"290 
0300 
0310 
0320 
0330 
0340 
0350 
0360 
0370 
03~10 

0390 
OLiJO 
O/iI0 
0420 

'0430 
0440 
0/60 
0,160 
0,\70 
OL60 
0·190 
OSOO 
OSlO 
0.'520 . 
0530 

".0540' 
. 0550 

056(; 

D!M!:'IIS!:}'-/ RAND0:-1CSOhXC50hV{Sm 
READ(4)'IY 
DJ 1 K=\,\lY 

I itEADC 4) Rt\'lIXl;'](K) 
2 WHITE( 1,3) 
3 r~N~T(49HMET DIT PR3GRAM~ ~A'II HE! GEDRAG VA'll E8N REEKS 0P 

& I f34EEWJLGE'IIDE PlILSE'\J/19Hlv,1ROC'I GESIMLU:ERD. I/) 
100 WRITECl,4) 

4 F"JN'1I\TC 15'i43E GRJJT ZIJ'l: /21 HEL£l<TRJDE'IISPA'\lI/I \/G(V) 
1\204. -AFSTA '-ID( U;.1). -DH\.'1E:TER( CM). 123Y\L JEt SHFDERIET( CM3/S). 
t27HP~_STIJD(US),PAU~ETIJD(US),1 

&49rlREGI\lVER(}'lTREI\lIGI\lG DIELEKTR! c:t.M( V(L. D!£EL TJES/V3 
&l2'-lL. Vl. ')SiST.), 1234RAND~M GETAL He t<:R<:30>? III) 

RE4D(2)U, D,ELD, DER, IT, TP, V,),KH 
VV=V'J 
K=I 
FtA=2S00. 
L=! 
F:DEll/e 3.\ LJ*ELD)*10 ....... ' -4) 
VST=U/D1<10.**6 
\A..=F/o;,lO.**6 
VELD=VSHIO.**(-6) 
hfun:( 1,5) I£LD. Vl. 

5 Ft31~~I.\TCI3HVSL[)STER{TE: F'iht.6H J,{V/,"IM,18H; VL0EIST.S\lELi-f.: 1'4.2.. 
&Si-! ~lIS.11) 

F1..J\·i=i.<L*CTP+ Tii') 
T~~=6.*10.**26*VST**(-4) 
TD8=F"~"'2i<\ 0.** 12 
TDI=TD4!<TD8 

25 TD=TDll<VV**(-0.4) 
1;;'I1"-TD 
II"(T .8T .0')G'3'10 9 
\'iRlTE{ t .RHD 

8 ":JfiMi1T( I"lH 
('.,,1') 100 

TD>pu'STI.JD <F'6.0.4{ US» 

9 DIEP=I.6*SJRT(T) 
DIAM=105.*(\.-EXP(-T/I0.» 
GAS~:loaO.*(1.-EXP(-T/l0.» 

WF=DIEF'*3.14/6.*( 3.*<DIAl'1/2. >**2+<DIEP)**2.' , 
Y=GAS'{+200. 
V'Il=O. 351<4./3.1 4*2.*VloJF/(D!«Y+VL*n*y) 
V\!U=VV 
VV=VV+V,\! 
A=FLA-Y/2. 
8=PLA+T/2.+IA .. *T 
PI.. t =PL4 
f\.A=PLAHRANOOMeJ,{R)-S. )/1 Q.*(Y+VL*T) 
IF'(L.,\lE.l) G2IT" 11 
WRITE{!,7) .. 

7 r;;lR"lt\T{ 45H3.\fTLADING lIN x::: VERVUlLi~ 
<'<21 HVEHTR.: KR/\TENDIAM.: II) 
\~HlTE( 1.12)L,P\..1,\NU,TD,DIAI',f 

IN X: QlNTSTEEK 

GJB 1(') 
.11 hRITECI.t3'L.FLJ,\NU.TD.DIAM 

. <'. .':. , . "'!' c 

. ;F6~4.4{ (-,h6X.F6.t.5H (uS) ... 12 F'JRW\T(2Ht=12~X,&1X"'f6.0,7H CUM) 
2,7X.I'6.1. Sf! Wi'll) 

! ~ 0570 
0530 
0590 
0600 
0610 
06RO 

.. 0630 
0640 
0650 
0660 
067D 
06i30 
0690 
0700 
0710 
0720 
0730. 
07 ell) 

0750 
0760 
0770 
07 flO 
0790 
OO()O 
0010 
0020 
0330 
11340 
0·,50 
1)160 
0370 
(}1'30 
00'70 
091')0 
0910 
O'J~;O 

0930 
, 09110 

0950 
0960 
0970 
0980 
0990 
1000 , 
1010 ... 

1020 
1030 
1040 
IOSQ 
1060 

.. 1070 
10'>0 
1090 
5000 
5005 

13 F'"WAT<2J(, 12.3X, 1"6.0, 7X,F'6. 4. t ox. 1"6. h 12)(,1'6. t, 
10 KR=KH+l 

CALL DVCA. A, FLA. VN.V~.L.r1..a\·J,x. V) 
L=L+l ! 
II'(L.:\IE.21> G310 25 
~JHln::Cl. 101> 

101 F'Dl{;~AH/1) 

G'm3 100 
50 STilI" 1 

E'JD 
SURk'?,UTINE DVU~. P ... FLA. vv. WhL,F1..3IoJ,X. V) 
DIME',SI:;\! Rt\\lD2IM( 50), X< SQ}, ve 50> 

, !F<L.,\!E.l) GJT:'l 30 
[}'J 20 1=1.50 
X(D=O. 

20-V( I )=V2r 
X(50)::10000. 

30 1=50 
1-1=\ 
IF(8.GT.XCI» Gn'.} 2 
1=1-1 
GH3 1 

2 IR=1 
3 IFCA.GT.XO)) G::'lD 4 

1"'1-1 
G,JT'J 3 

II IA=1-1 
I.J=Fl-1 
1=1 

5 XC n=X(!+2> 
VC D=V('I+2) . 
1=1+\ 
!F(I.~E.IA] G0T1 5 
XC 1)=-10000. 
X(2)=-\0000. 
D1 /jO J= IL1. IJ 
;>«.j)=X(J+ I) 

40 V(J)=vcJ+! )+VV 
X(I4)=/\ I 

X( 18)='J 
I=1 

6' IfC'«!).GT.O.) G0H II 
1=1+1 
G011 6 

11 In so 1=!,50 
XC 1)=)« l)+F1..",W . 

50 V( 1>=0. 9*'V( 1> 
7 IF<f"LA.LT .X{M» G::lT~ 8 

~l:::M+l 

G~mJ 7 
8 VV=V(t1-l) 

1 0 RJ,TJR:4 
E\lD 

508 5 9 7 6 
8 1 227. 

6 9 9 3 8 7 6 0 3 8 5 0 3 4 2 9 4 4 t 2 t R 4' 6 8 7. 
6 ~:L6 9 4;:; I 25 08 7 



1ST "'t;;;:., ll':T( c."I3J'$> , P'J ... SHJl)( US), P,'I,U~E I t.JDCUS). 
,,\'!:H~'flk>:I IIIGI 'li: DI D.E-< fHIOJ>l( V".' DEcl. TJES/V L .I.L:}E 1ST. ). 

HM GEIC\i.. RO<K<3f'))? 

\1. Jr~ f S r 1 FOf: PF: 1(\;';':\/:)), ;'l'_Sn,Jl)c U:c;). P,\,J1. .. : 11 JlJe US). 
PU; I 'JVi!'(J~ fi<r: I 'JiG r ~G D1E1..tXII,:IClJV,( vJ\... DEf:l.l.JESIV'll_. IA.JEIsr. >. 
f¢l'llD,')'l n:TAL HC I <,i<3()? 

[
t",.v, A : VEItLAIi'"& VAl, bl; , 
\I1.0EISTDr;NUII£IJ) (1.,-.. OS,",!';: 

, 
t\f)I'lG I I~ x= ItF.i<VJILl"G I\j XI '}'iTSTEE.><VERTR.: KRI\TERDIAM.: NfLI\DI'lG 1 1'1 x" VEKVUIU\l(i r" Xl ,,)'IITS1E£KVEHTR.: t<RATF.:IllHI!(' 

X= 8500. (UM) o.oo~o ( -) 7.7 (uS) 103.5 (U'1) l= 1 ,.«'" 2500. (',J'l) 0.0040 (-) 2.0 <US) trM-l (lJ' 
2623. O.OO5~ 6."1 103.6 2 ?S()!). 0.0060 \.7 ' IOA.2 , 
2131. 0.0076 6.0 103.'1 3 2'~7. n.OO79 \.5 104.2 
2254. 0.0095 5.5 103.8 <I 323fl. 0.0099 1.4 104.2 
2747. 0.Ot13 5.1 103.Q 5 33S?. 0.0119 1.3 104.2 
3241. 0.0138 4.8 103.9 6 ?fI6S. 0.0139 1.2 104.2 
2994. 0.0151 4.5 103.9 7 29Wl. 0.0159 \.1 , ' I (').f1.2 
3364. 0.0170 4.3 103.9 8 3.473. o.on'! 101 104.2 

<) 361 t. 0.01"513 4.2 103.9 9 3960. 0.0l9~ 1.0 104.2 
0 3735. 0:0207 4.0 lO3.9 10 3717 • 0.0213 1.0 ' '104.2 
I 3111. 0.0226 3.9 10.4. a 11 4~2. 0.023R 1.0 " 104.?, 
2 2870. 0.0245 3.7 104.0 12 4325. O.025~ 0.9 11)4.2 
3 3240. 0.0264 3.6 104.0 13 444'/. 0.0278 0.9 ' 104.2 
4 324(}. 0.O2,}3 3.5 104.0 14 3>33'1. 0.02953 0.9 ' 104.2 
5 2622. 0.0302 3.4 104.0 15 3595. 0.1')31'1 0.9 104.2 
6 23.75. 0.0321 3.4 104.0 16 3960. 0.0337 0.8 104.2, 
7 2251. 0.0340 3.3 104.0 17 :3960, 0.0357 0.8 104.2 
8 1830. 0.0359 3.2 10.4.0 B 3351. 0.0317 0.8 104.2 
9 2375. 0.037'3 3.1 104.0 19 310'3. fhD397 0.8 · 104.2 

2251. 0.0397 3.1 104.0 PO 29%. r;.0417 0."1 1°4.2 
GE))T ZIJ'l: HJ G'13T lLN: ',~ 
TRJUE:'iSPI\'1'H 'JGC V). -AFSTi'dDWV,), - OI /\.V,;;:rEH( Cin. E1..EKT~DDlSPA \I'J I \lGC V) • -Arc 5T/\. 'JDe lJl'j), - DI A"IET£R( CM} • 

EISHFD£RIET< CM3/S), PlJLSTlJD(US). PALlli;:lIJD(US), I.LJE!ST1F'DERI ETC Gt'l3lSh PULSTIJDC US). PAllZETI JDC US) , 
l'lVEI'rNfREI'HGI'lG oru'tXTRICUM(VL.DEU,TJES/V'L. VL 'lEI ST.), fEGr\lVER1'JTi<:E!,~IGI 'JG DIELEKTRICU~(VJL.DEELTJES/V2L.VLJEIST.), 
00'1 GETN.. i~CI<R<30}? 1<A'lD3r1 GETAL R( I <R<30>? 

15 .q 2.84 50 50 0.004 8 300 15 4 3.76 50 50 0.004 4 

Vtl.DSTER-{TE: 20.0 KV/MM;VL"'EI5T.S'iEL~.: 2.00 M/S.' 

ADI'lG I I'i X= VERVlJILl'iG IN XI 0"TSTEEKVEKTR. I '<R4TERDIAM.: 'N1l.ADING I 1\1 x::: VERWILI"lG PI X: 0'iTSTE:E:><V"I:.R·!'R.:.. KRATERDIA 

1 x::: 2500. CUM) 
2 2984. 
3 3473. 
4 3227. 
5 3597. 
6 3R44. 
7 3966. 
6 3343. 
9 3099. 
o 3472. 

11 . ,3472. 
2 2650. 

13. 2600. 
14 2476. 
15 2101. 
16 2601. 
17 2476. 
18 2351. 
19 1851. 
20 1476. 
Ii: GR0aT Z l,,}~: 

O.OO.llO 
0.Ot156 
0.0072 
0.0088 
0.0105 
0.0122 
0.0139 
0.0156 
0.0173 
0.0191 
0.0208 
0.0226 
0.0243 
0.0261 
0.0279 
0.0296 
0.0314 
0.0332 
0.0350 
O.03eB 

(-) 17.5 (uS) 
15.3 
13.8 
12.7· 
11.9 
1102 
10.6 . 
1001 

EKTR3DE'JSPA \1.'11 'IDC V), -AF'STA'JD( UM); -DIA:-'ETERC 01), 

100.9 W:-1) 
101 .• 7 
102.2 
102.5 
102.7 
102.8 
103.0 
10301 
103. I ' 
103.2 
103.3 
103.3 
103.3 
103.4 
103.4 
103.5 
103.5 
103.5 
t03.5 
103.5 

® 
eEl SBFDERI ETc 013/5). PJLSTlJD( US). P/J"UZETlJDC US), 
GVIlVERJ.~TREI~IGI'iG DI£LE'HRlCUM( VJL. DE£LTJES/v"lL .l.Lc1E:I 51.). 
'/000'1 GETAL RCl<R<30>? 

15 4 1089 50 50 Cj';OOt(- 5 

STERKTE: 13.3 KV/MMJ VL3EIST.S\I£LH.: 1.00 MIS. 

1= I X= 2500. CUM) 
2 2719. 
3 2633. 
4 2367. 
5 24135. 
6 2963. 
7 3445. 
8 3203. 
9 . 3568. 

10 3813. 
II 3935. 
12 : 3320. 
13 3074. 
14 3444. 
15 3444. 
16 232.1l. 
17 2576. 
18 2451. 
19 2018. 
20 2576. 

KJl': GRa31 ZIJ'l: 

0.0040 (-). 
0.0052 
0.0064 
0.0077 
0.0091 
0.0106 
0.0120. 
0.0135 
0.0150, . 
0.0165 
0.0181 
0.0196 
0.0212 
0.0228 
0.0244 
0.0260 
0.0276 . 
0.0292 
0.0303 
0.032S 

30.6 ClJS)· 
2'1.6 
25.3 
23.5 
22.0 
2()'7 

" .. .19.7, 
IS.S 

. 18.0 
,17.3 
'16.7 
16.2. 
15.7 
15.3' 
14.8 
14.5 
14.1 
13.8 
13.5 
13.2 

89.9 (L 
93.g' 
96.1· 

· '.97.6-
·93.6 
99.4 
99.9 

100.4 
tOO.7 

,10100 
101.2 

'101.4 
101.6 
101.7 
lOt .9 
102.0 

· 102.1 
·102.2 
102.3 

._lQ2~.::!Q: 

ELE'ITR3DE'JSP4,!\l1\jG(V)~-AFS1A'iD(LM»-DIAMETER(CM', 
VLJEIST3fDEflIET( GM3/S) I PULSTIJDCUS). PAUlETIJDCUS>, 
REGI'iVER;NTREI'IIGI'IIG DlELEKTRICUt4( V3l,..DEELT,JESIV:::L. 1A.3EIST.). 
AA'iD3f'1 GETAL R<1 <R<30)? 

30015 4 1.89 50 50 '0.001 5 rt,o . .v. A ; v!iIl,LA6IN6WU, "" l 
8'<>INVU'N1'I!EJlJII.",.,(\>¢-t"I'''''I~ 

w.LDSTEliXTE:: 20.0 KVM"1J IA.;;:JEIST.S'lELH.: loOO MIS. 

HLADI\lG I n X= VERWILI'lG 1'1/ X: 0N1'STEEKVERTR.: KRATERDIA."1.: 3,'ITLADI"iG I IN X= VERWILI'IIG I!\I Xt el.'iTSTEEXVERTR.: KRATERD!9 

: 1 X= 2500. <Ue" 0.0040 (-) 39.1 (uS) 69.6 w;.n 1= 1 X= 2500. CUM) 0.0010 (-) 13.5 (uS) t02.3 {t 

2 2587. 0.0043 36.4 78.1 2 2621. 0.0027 9.1 103·2 
3 2204. 0.0057 33.9 84.0 3 2131- 0.0045 1 • .tl " {03.s 
-4 2306. 0.0068 31.7 88.2 4 2254. 0.0063 6.5 103,', 

""5 2729. 0.0079 29.8 91.\ 5 2747. 0.000\ " S.B 103.7 
·6 ' 3165. 0.0091 28.1 93.2 6 3239. 0.0100 '5.4 : 10~.8 
,7 2943. 0.0104 26.7 9~.8 7 2993. 0.0118 5.0 103.8 
'8 3260. 0.0117 25.5 96.0 8 3363. 0.0137 4.7 103.9 
9 35()3. 0.0131 24.4 96.9 9 3610. 0.0156 4.5 · 103.9 

10 3623. 0.0145 23.4 97.7 10 3733. 0.0174 4.3 103.9 
H 3045. 0.0159 22.5 9F!.3 11 3116. 0.0193 4.1 10:3>9 
12 ., ffi12. 0.0173 21.8 98.8 12 2668. 0.0212 4.0 , . ' 103.9 , ' 

. 13 ' 3163 • 0.016"3 21.1 99.2 13 3239. 0.0231 3.8 104.0 
14 3163. 0.0203 20.4 99.5 t4 3239. 0.0250 3.7 104.0 

, 15 2574. 0.021::) 19.9 99~.8 15 2621. 0.0269 ·3.6 , 10-4.0 
16 233'3. 0.0233 19.3 10fJ.,1 16 ' 2374. o.O?fl"l 3.5 HY •• O 
17 2219. 0.02413 llh9 100.3 17 2250. 0.0307 3.4 fY.t-~ 

l~ t~63. 0.0264 Hh4 100.5 18 1879. 0 .. 0326 3.3 ,)~,~~O 

19 ·P139. 0.0279 1"1.0 100.7 19 2.174. 0.0345 3.3 
" - -



HaDE:'lSPA'NI-.ro< V) # -AF"STA'iOClM), -DIAMETER( O>Ih '':::..J 
STJfOERI ET(C;'13/S). PLLSTIJD( US). PAUZETIJD( US), 
\lE~\ITR£l:\lIGl'lG DIEl..EXTRlGUM(V:JL.D£ELTJ£SIV:L. Vl..3EIST.); 
M GETAL RC\<R<30)1 

10 '" 2.6 SO 50 0.004 3 

VL0EIST.S"ELH.: 2.07 MIS. 

;'l..f,xTt<~O"'>i5Pr.."'n'lH \I). -AFSTI\\I[)(,}"l}. -DIA.',1E1fJ<cC;'lh 51a' 
VI..'JEIST:3FDE"HEH C')3/S) • PULSTI JiX US) • P4'JZETIJlX US). 
F£G I ""El-n'lTR£ I·'lIG I "IIG Dt EL~XTRICl.I:1( VJL. D"'J:l.. TJ!i:S/V1..\A. JF.IST. h 
1~'1l)3M GETAL flC I <R<30>? 

300 10 4 1.26 50 50 0.004 25 

VELDSTERK1~: 30.0 KV/MMJ VL0EISr.s.~ELY,: '1.00 MIS. 

DI~l IN){= VERWILl'K> 1'J X: 0"lTSTEEKVERTR.: KRATERDIAM.: ~~n..A[)l''>jG I 1\1 X= Iil::RVUILI\lG 1\1 X: ,'HTSTEEXVERTR.:· KRATERDJ.\'1 

it':', 2500. <lk'1) 
3015. 

0.0040 (-) 
0.0068 . 

. 3273. 
3403. '" 
2886 •. 

".3015. ' 
3532.· 
4049, 
3791. 

'. 4t78_ 
. ,4437. 

4566. 
.. 3920. 
. 3661. 

4049. 
4049. 

GR",:lT ZIJN: 

0.0095 
0.0123 
0.0151 

· 0.01/9 
0.0206 
0.0234 

,,0.0262 
· 0.0290 
.0.0318 

'0.0346 
. . 0.0374 

'0.0402 
0.0430 
0.0458 
0.OLB6 

',0.0514 
0.0542 
0.0570 

2.9 (uS) 
2.3 
2~0 
1.13 
1.7 
106 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
103 
102 
1.2 
t.l 
1.1 
t .1 
1.1 
1.0 
1.0 
100 

10Lloi 
104.1 
104.1 
104.1 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 

.104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 

TRJDE'>JSPA\I'l I '/G( V) ~ -AF'ST4."IlDWM),. -DIA.'1ETER( 0,'1), 

IST~F'DEBIET{CM3/S).PULSTIJD(US),PAUZETIJD(US), 

NVER3\1TREINIGING o I ELEXTRICU'1( VJL.DEELTJES/V1. Vl...3EIST.), 
. M GETAL RO <R<30>? > 

0.004 3 

(UM) 1= 1 X= 2500. WM) 0.0040 (-) 0.7 (uS) 104.2 (!.H 
2 2003. 0.0069 0.5 104.3 
3 1630 • 0.0099 O.S 104.3 
4 1133. 0.012':1 '0.4 104.3 
5 1506. 0.0157 0.4 104.3 
6 13R2. 0.01~7 0.4 104.3 
7 1506. 0.0216 0.3 104.3 
8 1879. 0.0245 0.3 104.3. 
9 2128. 0.0275 0.3 104.3 

10 . 2500. 0.0304 0.3 104.3 
11 2003. 0.0334 0.3 104.3 
12 \630. 0.0363 0.3 104.3, 
13 1257 • 0.0392 0.3 ·104.3 
14 1506. 0.0422 0.3 104.3 
15 1009. 0.0451 0.3 104.3 
16 1133. O.OLBI 0.3 104.3 
17 760. 0.0510 0.2 104.3 
18 885. 0.0539 0.2 104.3 
19 1332. 0.0569 0.2 104.3 
20 1257. 0.0598 0.2 t04.3 

"Il~ ,R1H ZIJ'l: K El.E'{TR)DE:\lSt"A'l'lJ'l(;( V), -AFSTA 'locum, -DIl\t'1ETER( 8:1), 
V_~EIST-:jFD£BIET< G'13/S), PU..ST1.JOCUS). PAUZETIJDCUS). 
PJ::GI '1VE:f'HfTREI 'lIGI.'JG DtELEKTkICi.}:>')( VJL.DEELTJES/\lJL. VL.JEIsr. ), 
RIWD:3M GETAL R(J<R<30)? 

rt,o,v, ,,', VUc.~"l'N(, V~Oi,.:r.,:'.] 
300 10 4 4.4 50\ 50 0.004 25 lS"Et>l£;'/;) ('.-3,5'?V~) 

VELDSTER><TE:30.0 KV/M:>fJ VL:n:rST.S\lELi-f.: 3.50 M/S. 

VERVUILI~G IN X:" 0.\lTSTEEKVERTR.: KRATERDLl\."!.: 1'ITI..4Dl'll I . DI X= . VERWILl.\IG 1'J X: J'lTSTEE-{'vERTR.: KR4TERDIA'1 

(tiM> 0.0040 (-) 14.6 (uS) 10109 (UM) 
0.0056 12.8 102.5 

'0.0073 11.5 102.8 
0.0090 10.6 103.0 

" 2863 • · 0.0101 9.9 103.1 
•. ; 2966~·: ().0125 - 9.3. 103.2 

.•. >.': 3LB2.· 0.0142 8.8 103.3 
. \ .:,3978. 0.0160 8.11 . 103.4 

• 3730. 0.0178 8.1 103.4 
'41Q3 •. 0.0196 . 7.g 103.5 
4351 •• ().0213 7.5 . 103.5 

. '.Jl476. . 0.0231 7.2 t03.5 
3853.' .. 0.0249 1.0 103.6 
3604. .~ 0.0267 6.8 103.6 
397Eh 0.0285 6.7 . 103.6 

0.0303 6:5 103.6 
0.0322 6.4 t03.7 
0.0340 6.2 103.7 

.0.0358 6.1 103.7 
0.0376 6.0 103.7 

XTR3DE\lSPA~~ING(V),-AFSTA~D(UM),-DIA.'1ETER(CM), 
IEI~FDEBIET{C;'13/S).PULSTIJD(US).PAUZETIJD(US). 
iIliIVER3'1TR£l'HGING DIELEKTRlCUM(V3L.DEELTJESIli3L. Vl..i'lEIST.). 
100M GETAl... Re 1 <R<30)? 

I 

r t.O,IIT. G- ' VEI:l .. J?OTlN" EL. MS"rANOl 

I~ IX= 2500. CUM) 0.0040 (-) 13.8 <US) 102.2 (lJ'l 
2. 19'30. 0.0063 1105 102.15 

.3 t5~6 •. 0.00'37 10.1 103.1 
4' 1057. 0.0112 9.1 103.2 
5 ,:: 1455; 0.0136 8.4 103.4 
6 ., 1322. . 0.0161 7.9 .103.4 
i 1455. O. 01 S'l6 7.5 103.5 

·s 1856. 0.0211 . 1.1 ,103.6 
9,' . 2123. 0.0236 .. 6.13 103.6 

10 2525 •. 0.0262 6.5 103.6 
1 t . 1939. 0.0287 6.3 t03.7 
12 1587. 0.0312 6.1 103.7 
i3. t HM. . 0.0338 5.9 103.7 
14 1453 •. 0.0363 5.7 103.7 
t5 : 915. . 0.03139 5.6 103.3 
16 1050. 0.0414 5.4 103."! 

'17. .646. - 0.0440 5.3 103.8 
18 781. 0.0465 5.2 103.8 
19 1319. 0.0491 5.! 103.~ 
20 1185. 0.0516 5.0 103.8 

"I0E GR~0r Z IJ'l: 
El-FJ<TRJDE·\lSPA'J'lING( V), -AF'STI.\'lD( ll'1), -DIA.'1ETER< 0>1) ~ L 
Vl...·3EI snFDERIETC 0>13/S). PULSTlJD{ US), PAUZETIJDCUS), 
BEGIWER3'lTREI\lIGI\IG DIELEXTRWJM( VJL. DEELTJESlV:l... \t.:lEIST.), 
i\'A,'JD0M GETAL R(!<R<30)? 

(20· 4 2.6' '50 SO 0.004 3 
L{lO"1o,-)VIoEIs>7,I>ElhH C""~T. J 300 25 4 3015 50 50 0.00426 

rt.o,d. 'J '. VEQGl/oTJIoIG c£.AFsrA'iJ)' 
l(IC-!l.;;~) VLoEls.r.s"'eL". C"N!,T..J 

DSTERKTE: 15.0 KVIMMJ VL0EIST.S'lELH.: 1.04 MIS. 
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vcrvuillng de ontstcekvertraging bepalen vla de relatic' op page 25. Is deze 

korter dan de pulsduur, dan wordt er een kratcr gevormd.De grootte van de kra

tel' voIgt uit het experimenteel bepaa.lde verband tusson pulsduur en diameter. 

De uit de smeltkrater afkomstige deeltjes geven als funktie V[Ul elektroden

afstand en vloeistofsnelheid aanleiding tot een plaatselijke extra-vervuiling. 

Via een reeks 'random'-getallen wordt binnell het door de voorgaande ontlading 

vervuilde gebied de plaats van de volgende ontlading gekozen.De vervuiling 

ter plaatse geeft dan Vleer aanleiding tot een zekere ontsteekvertraging etc. 

De grootte vall het vervuilde gebied wordt door het programma 'onthouden l en 

nieuwe en eerder gevormde verontreinigingen worden na iedere ontlading verder 

'doorgeschoven' ,zoals di took in werkelijkheid geschiedt onder invloed van de 

vloeistofstroming. 

Het bovenstaande werd in de programmeertaal fortran. vertaald; tekst en uit

voer van het terminal-programma zijn op de voorgaande pagina's vermeld. 

3.6 Bespreking rekenresu1taten 

De op page 31 woergegeven rekenresultaten betreffen steeds pulsduur en pu1s~ 

energie overeenkomstig fig. 22,pag 42.De eil1dwaarden van de berekende tdfs 

bll.jken redeljk in overeenstemming met de in deze figuur weergegeven l~nen. 

\ 
\ 

l 

Er client echter het volgende te worden opgemerkt.De plaats van de opc,envolgcndeontladingen ': .. 

wordt 'random' gel~ozen binnen het gebied dat door de voorafgaande ontlading is vorvuild.D& van 
plaats tot plaats versehillende deeltjesdichtheid zou dan moeten lei den tot een statistisch ee~ 

spreide,geleidelljk afnemende( door toenemende deeltjesdichtheid) waarde voor de ,ontsteekvertra

ging.De opeenvolgende berekende td's blijken eehter eontinu af te nemen.Dit wordt veroorzaakt 

doordat elke ontlading een vrij groot gebied vervuilt,terwlJl daarnaatt:'de opeenvolgende ontla
dingen in elkaars direkte omgeving plaats vinden.Hierdoor neemt blnnen het kleine gebied waar de 

opeenvolgende kraters gevormd worden de deeltjesdichtheid continu toe en dus de:.ontsteekvel·tra .... 

gine continu 'af.Als door elke ontiading een veel klelner gebled vervuild zou worden,dan' wordt: 

weI een statistisch gespreide 'berekende-td gevonden.De deeltjesd1chtha1d bedraagt dan echter &1 

gauw tientallen procenten,en dit is niet in overeenstemming met de experimenten.Ook grotere af

standen tUBsen de plaatsen van opeenvolgende ontladingen-leiden-tot een atatist1sch gespreid 

patroon voor td,maar ook dit is nlet in overeenstemming met experiment en waaruit bleek dat de 

kraters elkaar veelvuldig ged~eltellJk overlappen of althans zeer dicht bU elkaar 11ggen.We kun

nen concluderen dat het statistiseh karakter van td niet een gevolg is van de van plaate tot 

plaats verschillende deeltjesdichtheid maar wei van.verandering van de plaatselUke elektroden

afstand als gevolg van uitsllngeren van vloeibaar metaal uit de smeltkrater of moge~Uk ook van 

ophopen van enkele deeltjes( td is een zwakke funktie van de vervuilingsgraad,maat 'Zeer .sterA: 

afhankeliJk van de elektrodenafstand,althans blJ constante spanning) 
De invloed van de verlenglng van de pauzetijd komt in het programma tot ultlng doordat dan de ge

vormde deeltjes over een grotere afstand worden verplaatst door de vloeistof.De experimenteel ge 

constateerde significante verandering van td als funktie van de pauzetUd kan met het progr~a 

echter onv61doende r.orden nagebootst.Pas bij aanzienl~ke verandering van de pauzet~d(b~v. van 50 
naar .500~) blijltt td duidel!Jk toe te nemen.Zodat dus aannemeljJk is dat de invloed van de pal.lze-

i! tljd niet zozee.r berm;t op veranderine van de plaatselijke deel tjesdichtheid alc'f1el op verandel'in~ 

r;1 van <te plaa.tselijke vloeistoftemperatuur.: '. ,_ ,.' ., , ..... i 

Zoals al vermeld ontbreken nu nog voldocnde gegevens om verdere verfijningcn 

in het programma aan te brengen.Het programL'la lijkt echter een zinvol hulpmid
del om veronderstellingen omtrent het procesverloop te verifieren.Bij voldoeu· 

de verfijning zouden met het programma echter ook optimale procescondities 

kunnen worden berekend. 
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Hoofdstuk 4 

4.0 proefopstolling 

De eXperiltien ten werden ui tgevoerd op een norraale vonkerosiemachine t VJb~'l.r~,,".n 

cehter 1.'!ol eon aanzienl;jke hoeveolheid randapparatuur was toe.::;evo6,;d. 

Geregistreerd werd stee de ontsteekvertraging als funktie van elektroden

afstand en/of pulsduur,pauzetljd, vloeistofsnelheid. en vervu.iling van het 

dielektricum.Er werden rechthoekige spanningspulsen gegenereerd en de 

stroomsterkte per puls bedroeg steeds 30 A.De elektroden waren van elektro-

lytisch koper.Aan de hand van het schema op pag. wordt de opste11ing 

beschreven. 

4.1 De vonkerosiemachine 

De machine was voorzien van een, binnen de groep 'l"ysische bevlcrkingen t on t

wikkeld elektro-hydrau1isch servosysteem voor de elektrodeverpla:).tsing ell 

kon hiornwo .. zecr nauwkeurig(binnen Ip) gepositioneerd worden(geGll over

shootverschljnselen etc.). Van de regeling van de elektrodeverplaatsin[~ via 

het vonkproces is tijdens de experimenten geen gebruik gemaakt.ln plaats 

daarvan hestond de stuurspanning voor het servosysteem uit een variabele 

gelijkspanning.De regelketen werd weer gesloten door de elektrodeverplaat

sing te meten met hehulp van een induktieve verplaatsingsopnemer.De uit

gangsspanning daarvan werd via een Hottinger-brug weer teruggevoerd naar 

·de ingang van de servoversterker.Het met constante snelheid verplaatsen van 

de elektrodewerd verwezemljkt door een zaagtand-vormige spanning met 

variabele helling en beginniveau aan de servoversterker toe te veeren. 

4.2 De generator 

Deze bestond in wezen uit een drietal gescheiden generatoren,die elk staps

gew~s te vari~ren stromen van 1-10 A kunnen leveren.De pu1stUden evenals 

de pauzetijden zjjn te V'arH~ren tussen 0.5;usec en 10 msec.'l'ijdens alle 

experimenten is steeds een hoogspanningsgenerator (spanningen tot 900 V) 

hijgeschcl{eld geweest,die hetz~ alleen een korte voorpuls a.fgaf,hetzij 

gedurende de gehele laagspanningspuls(80 V) spanning genereerde. 

4.3 Het dielektricum 
Riervoor is steeds terpentina in verschillende vervui1in.:;sgraden gebruikt. 

Deze vloeistof werd in twee gescheiden yircuits rondgepompt.Het oorspronke

lijke spoelcicuit van de machine diende alleen voor de koeling van de 
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generatorweerstanden.Hinnen de dielektricumbak van de machine werd een 

glazen bak met aparte vloeistofpomp geplaatst.ln dit circuit bevonden zich 

geen filters en werd de verontreini5ing zo goed mogelUk constant gehouden 

via controle van de ~ewichtsafname van de elektroden en via microscopisch 
. onder zoek. 

4.4 De registratie. 

De ontsteekvertraging werd geregistreerd,omdat deze grootheid zeer gevoelig 

bleek voor verandering van procesomstandigheden.Verder kan hiermee beter 

inzicht worden verkregen in het optredend fysisch mechanisme dan met de 

grootheden die gewoonlijk geregistreerd worden.Het vastleggen van de afzon

derlijke ontsteekvertragingen van een reeks opeenvolgende pulsen vereist 

echter een uitgebreide instrumentatie,die hieronder kort wordt beschreven. 

Gedurende de tijd dat er over de elektroden spanning staat (open spanning of 

vonkspanning) wordt via een versterker een puIs uf afgegeven.Gedurende de 

tijd dat er stroom loopt wordt via een andere versterker een puIs if afge

geven.Via een logische schakeling wordt hieruit de puls uf.i f gevormd, die 

de lengte van de ontsteekvertraging representeert.Deze puIs wordt vervolgens 

gebruikt om een transistor open te sturen,waardoor een condensator wordt op

geladen via sen stroombron.Het spanningsniveau over de condensator,Ud staat 

eveneens op de ingang van een analoog-digitaal omzetter.Dit apparaat neemt 

de waarde van de condensatorspanriing over op het moment dat het een puIs 

ontvangt,die gegenereerd wordt op de achterflank van de puIs uf,i f .De 

grootte van daze spanning,die een maat is voor de ontsteekvertraging,wordt 

vervolgens o;11gezet in een digi t3.1e code en opgeslagen in het ringkern-

geheugen. r-L t" :J:td. 
r~,--------,JL 

tI STROOM 

~~~ ________ ~n~ ________ _ 

J \ IUd. J ~ Ud-+ td. figuur 16 
Ala de toestruld ut<i

f 
(pauzetijd) is iugetreden wordt de condensator weer 

ontladen,zodat deze daarna weer gereed is voor het opnemen van de ontsteek

vertraging van de volgende puls.Op deze manier kan de ontsteekvertraging 

van duizend (niet noodzakelijkerwijs direkt opeenvolgende) pulsen worden vast

gelegd in het kerngeheugen.Uitlezen van de informatie kan geschieden via een 

osciloscoop,een ultravioletschrijver of via ponsband.ln fig. 17 is voor enkel 

willekeurige situatles het met behulp van de u.v.schrljver verkregen beeld 
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van telkens duizend opeenvolgende pulsen weergegeven.De hoogte van iedere 

stip vana! de nullijn representeert de ontsteekvertraging (verticale schaal 

niet-lineair).Verder is op pag. 46 en 47 het geregistreerde verloop v~~ de 

ontsteekvertraging biJ bewegende elektroden en bjj een enigszins I u1 tgetrokiten 

horizontale schaal weergegeven. 

OPEN 
SPANN. 

t SO
d 9-0:: 

,1-0. 30: 

t 20:' 
I()- ., 

5-

0_' 
kORT5Lr 

., I 

POL-SEN 

f1guur 17 Ontsteekvertragingen van reeksen opeenvolgende pulsen. 

a) eleldr .afst. 10 ;am, vloeist. snelh. 1..'5 m/sec (ltzeer geed vonk.enlt ) • 

b) II II 25}-<-ffi, II II Q. 6, 'fIll sec. 

c) 15 ;um, If " 1 m/sectvanaf het aanbrengen 

van de spanhingspulsen. 

4.5 Enkele opmerkingen rondom de experimenten. 

Bei de e loktroden w~en van elektro lytiach koper en be~ ton don ui t e ~" ma5~ievJ 
staaf 1; 40 Jl1lli, waarln een 1; .30 mm was draald; lU Ylezen dus '\::v[ce rl!ls--I 

vornico elektrodon, w;",;:;w.:'bj hE:t vo:cll;:eTl over het gehele elektrodenoppervlak b;J 

ongeveer lijke vloeistofsnelheid plaats vindt.Het dielektricum werd via 
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een opening in de ZUwand van de bovenste elektrode toegevoerd en stroomde 

gelijkmatig en zonder turbulenties radiaal tussen de elektroden door weer 
naar buiten 

De vervuiling van het dielektricum bestond uit grillig gevormdc zwarte " 

deeltjes,die slechta incidenteel groter waren dan 6~m.Ala de deeltjea
diameters in drie klassen worden verdeeld,te weten , a 6)km, 3 a 4)fom en 

kleiner of gelljk aan 2~m,dan bedraagt het aantal deeltjes per klaase in 

procenten: ;0 1 25 en 25. In volumeprocenten bedraagt het aandeel van de 
deeltjes van , a 6~ echter bijna 80'%. 

De uit de vloeistof gecentrifugeerde verontreinigingen bleken niet volledig 
oplosbaar in koningswater.Er bleef circa 30 volume % onopgelost achter; in 
gewichtsprocenten was dit echter slechta enkele procenten.Vermoedelijk dus 
koolstof,dat oorspronkel~k ala C-verbinding (afkomstig van pyrolyse van het 
dielektricum) rondom de deeltjes aanwezig was • 

. ' 
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Hoofdstuk .5 

5.0 De regeling 

Doel van het regelsysteem is om de informatie,afkomstig van een sensor (ont

steekvertraging of gemiddelde elektrodespanning) om te zetten in een elektro

deverplaatsing ~zodanig dat het proees gunstig verloopt. 

Het vonkerosieproees is een stochastisch proces, d. w. z. het is niet mogelijk 

op ieder moment de waarde van de sensor te voorspellen.Het gedrag van zo'n 

proees wordt weergegeven door een stochastische tljdfunktie,die voor ieder 

t~dstip een verdelingsfunktie heeft.Omtrent momentane waarden kan geen uit

spraak worden gedaan.Wel kan met een bepaalde zekerheid worden aangegeven 

of deze waaxde binnen bepaalde grenzen ligt.Belangr~ke parameters zoals 

gemiddelde p en standaardafwijking 0- zijn alleen te bepalen als men gelijktijdig 

over n identieke signaalbronnen die zieh onder identieke omstandigheden 

bevinden,zou beschikken.Hieruit voIgt direkt dat het niet mogelijk is om bij 

veranderende procesomstandigheden(bewegende elektrode) schattingen te m:"'lken 

voor/-A- e.l.1 0- .~:-;chter,als het proces stationair is en dus het karakter van het 

proccs· in de tijd l1iet verandert 1:a.~ 1:'1811 spreken van tijdgemiddelde.;U en V2..11 IT. 

Voor' ieder t 'jdstip is de verdelinesfunktie dan gelljk. 

'l'heoretisch wordt de stati<Al.c;:.i.re tijd van het vonkproces bepaald door de grootte 

van het te bewerkel1 oppervlak.Het proccs speelt zich weliswaar steeds op een 

andere plaats af,maar verandert in wezen niet van karakter.Onder de voor

waarde dat het proces gedurende de registratie van de ontsteekvertraging 

stationair is,zal het berekende gemiddeldejUrelevant zljn voor het fysisch 

verschijnsel onder die procescondities.Uit deze waarnemingen kan dan op be-

trouwbare wijze het gedrag van de ont-

I~ VLOEIST.DEBIET :/.66'01
3
/SfC 

50 · DO t 
8 0 E:LcKTODESNE.LI-l. D: o.s HM/SEC 

. // /.' . 

steekvertraging bij bewegende elektrode 

VJorden afgeleid.ln principe is het dan 

mogelUk de regeling te doen geschieden 

kp~ 

20 

10 

rO 10 

figuur 18 
10 30 

D ._--1 ... 
A/m 

.via een gesloten regelsysteem,dus via 

een wiskundige relatie met van de proces

omstandigheden afhankelUke coefficienten 

Het gedrag van de ontsteekvertraging als 

funktio van de elektrodeafstand is echte 

zeer sterk niet-lineair,terwijl er boven

dien een soort hysterese-verschUnsel op

treedt· als gevolg van het vloeistof

debiet.iiierdoor is bU naderende elektrode 



de vloeistofsnelheid altljd groter dan b~ stilstaande elektrode.ln de figuur 

op pag. 38 is dit verschjjnsel weergegeven voor een willekeurige situatie,bere

kend rret oe.'1ulp vall de figuur op pag. 42. De ligging van beide lijnen is sterk af

hankelljk van de procescondities(vloeistofdebiet,pulsenergie,'pauzetijd etc. ). 

De regel theorieen omtrent niet-linea.ire systemen voorzien n:tet in oplos

singen voor probl'emen Waarin de genoemde verschljnselen tegelijkertjjd optred~m. 

Teneinde het procea toch op ieder moment te beheersen is men dan al gauw} 

aangewezen op regeling via een procescomputer. Om hiermee het gewenste ./ 

optimale procesverloop te verkrijgen dient men echter te besc'hikken over e~1.n 
zo volledig mogelijk model.De in hoofdstuk 3 vermelde relatie leent zich in 

principe voor een dergelijke aanpak.lu lit. 11 is een regaling met behulp 

van een proceacomputer beschreven.ln plaats v~m een model gebruikt lllen de 

experimenteel bepaalde relaties tussen de belangrijkste groothedcn.Er is 

echter een uitgebreide instrumentatie vereist,hetgeen voor llormale produktie-

toepassingen weinig aan treJrJ{elijk -is. 

Resteert een 1'ese1ing \,laarbjj de gemiddelde grootte van een sensor beheden e~.a 
arbitrair te kiezen kriterium wordt gehouden en waarbij de elektrodesne1hej;6 

zo goed wordt beheerst,dat ook b~ bewegende elektrode aan het geste1de l,) 
_ kriterium wordt voldaan.ln het verdere verloop van dit hoofdstuk. wordt / 

nagegaan aan welke eisen een dergelijk regelsysteem moet voldoen. ( 

5.1· Vloeistofdruk bij bewegende e1ektrode 

Bekend ,dat drukverhoging van invloed is op de doorslagvastheid van vloei

stoffen(b~ koolwaterstoffen circa 2% toename per 10 atm) .. Elektrodever

plaatsing impliceert verplaats1ng van de vloeistof tussen de elektroden, 

hetgeen drukopbouw tot gevolg heeft.H1eronder berekenen we de grootte van 

de optredende druk. 

l-fodel: 

fig. 

Algemeen kan het gedrag ,Vrul de vloeistof tussen wand en elektrode beschreven 

worden met de i1l1pulavergelijking: 
(.)~-1.b. i rU d~ - _ dP t /)'} a'lU 
r at dft.. - ~ - L (f152 

Daze vorgeljjking is zonder vereenvoudigingen.analytisch niet oplosbaar. 
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Als echter het getal van Reynolds aanmerkelijk groter is dan l,mag de invloed 

van de visceuze krachten worden verwaarloosd. 

Dus als Lt· D : 0.26)( 10-5m7s i.ullen de traagheidskrachten overheersen. In 

nevenstaande figuur is het gebied waar de 

visceuze krachten overheersen gearceerd 

6 

o 10 30 

figuur 20 D~ 

aangegeven. 

Vertikaal is uitgezet de gemiddelde vloei

stofsnelheid u ; parameter is de elektrode· 

snelheid V z. 

De verplaatsing van de elektrode kan v1':"J.n:1f 

t=O beschreven worden met· D(t):.- Do ~ Vz . t 

en dus #: - V~ 

Bij een verplaatsing van de elektrode over do moet er if R'l. )t d.o m3 vloeistof 

uittreden door een doortocht 2rrR.D m2 en dus: 
11' R'l. ,,4Jl R'l 

U (Jt" t): ~ff It :Q(t) = lD(e),/t.· Vz 

Dit vcrband hierboven weergegeven voar It.::: l.7.5mm en R = 20 mrn 

Voor du' 1-"'(1 d t -\.,~. 

Onder verwaarlozing van de invloed V ill 1 de viscositeit 

over in: 

Op iedcr t is het verb and tussen en r 
\ '1 ]"Rv. . jPU 

~ D~ • E''' *(J-{~~) dA~ : - dp 
/t:::R£ p. 

of : Pi: R 1- f'~ fli'l.&n,&R - e.EYL\.,f.(-'-- --'-) 
C.4 ~ D l "- D 'J.. k. R"" '1 R ('1 . 

de irf,pulsver G. 11::' 

CPu omgevingsdruk, 

Pi druk in l~i ) 

~:lektrodesnelheden groter dan 1 en/sec leiden bij kleine elektrodediametercll 

gauvr tot vloeistofsnelheden van 3 :1 4 ec, en hierbij is vonk.en niet d 

meer mogel:jk. \70 bcrekencn "lU voor een elektroclesnelheid van. 1 em/sec en 

bij eon elektrodenafstand van 10 pr.l de optrede;1de druk funktic van de 
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straal van de elektrode.Het de llumerieke \'laarden: f:) - 7 7 1,,2 lr(?I'T.~3 \. - • _ V '''0 . L. , 

-) ~ 10-2 
hU:c:::.y._ m, 

~ 

D :10-"/ !TI, 

V z :10-2 In/ SctC 

vinden we dan voor de druk Pi in r =5, 10, 15 en 1'7.5 mm respektievelijri: 

8.15, 3.1, 1.6 en 1.3 atm. 

Bij onze rinGvor~ige el~ktrodetwaarbij vonken alleen plaats vindt in het 

gebied 15 <1' < 20 mm bedraagt de drukverhog:tng slechts enkele tienden atm. 

l'ierkbare invloed hiervan op de ontsteekvertraging is bjj onze experimenten 

niet te verwachten en ook in het algemeen zal dit niet het geval zljn • .i3oven-

diEm door de aanwezighcid van da..l11pbellen de vloeistof 

pressibr::l, waardoor de werkeLjk optredende druk lager zal 

zins COrtl

dan berekend. 

5.2 Experimentele waarden van de ontsteekvertraging ten behoeve van de regeling. 

Er werden gelijksoor experimen ten ui tgevoerd als vermeld op pag. 9 • De 

procesomstandighedeu z lj n hierbjj meer in overeenstemming met de praktU~t 

gekozen.J)e ontsteekvertragingen werden 01' ponsballd geregistreerd,waardoor 

via een computer op eenvoudige wgze gemiddelde en standaardafwjjking konden 

worden bepaald.Op de volgende pagina zjn de resultaten weergegeven.~lke 1 

is geoaseerd op meer dan acht .meetpunten.Blk meetpunt is het gemiddelde uit 

500 opeenvolgende pulsen. 

Duidel blJkt dat de standaardafwUking va..'1 de ontsteekvertraging gevoeliger 
,-

is voor verandering van procescondities dan de ontsteeievertr 

. tr'onisch gez:Leriishet cOlltinu registreren van de sl;andaardafwJjkine ,seen 

: problE!Clll, zodat deze c:rooth€id £untrekkeljjker 1 Ukt als sensor. 
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5.3 Olltsteekvertragingen by bewegellde elektrode. 

Tijdens het naderen van de elektrode zal by elke elektrodenafstand de vloei

stofsnelheid een andere w8.',rde hebben.Uit experimenten weten we bij elke 

kombinatie van elektrcdenafstand en vloeistofsnelheid de gemiddelde waarde 

van de ontsteekvertraging.Net de vloeistofsnelheid ala gemeenschappelijke 

faktor kunnen we dan tijdens het naderen met een bepaalde snelheid bij ell:e 

elektrodenafstand de gemiddelde ontsteeltvertraging voorspellen. 

In de figuur op de volgende pagina is (dik getrokken lunen) de ontsteek

vertraging ala funktie van elektrodenafstand en vloeistofsnelheid en (dun 

getrokken tijnen) de vloeistofsnelheid t:ijdens het naderen met diverse 

elektrodesnelheden weergegeven.D:ij omlaagverplaatsen van de elektrode(ver

kleinen van de elektrodenafstand) verschuift het proces langs de laatst

genoemde lijnen omlaag en snijdt de lijnen van constante ontsteekvertraging. 

Uit de figuur bl:ijkt nu dat b:ijvoorbeeld b:ij een elektrodesnelheid van 5 mm/sec 

het vonlten pas zal beginnen biJ een elektrodenafstand kleiner dan l0p-m.Deze 

snelheid is dus duidelijk te hoog.Een snelheid van 0.5 a 1 mm/sec leidt 

daarentegen reeds biJ een elektrodenafstand van 25;um tot korte ontsteek

vertragingen. 

In figuur25 is het geregistreerde verloop van de ontsteekvertraging bij 

enkele elektrodesnelheden weergegeven.Er blUkt een goede overeenltomst met 

figuur 23 tl~ enkele experimenten ward het verloop van de ontsteekvertraging 

op ponsband vastgelegd~De via regressie hiermee verkregen krommen bleken 

eveneens goed in overeenstemming met figuur 25 

5. 1t Aanwezigheid van een vloeistofdebiet. 

In het geval dat via een centraal gat vloeistof tUBsen de elektroden wordt 

gepompt,die radiaal weer naar'buiten stroomt,zal de vloeistofsnelheid bti 

naderende elektrode groter zUn dan bij stljgende elektrode.Dit heeft een duide 

lUke invloed op de ontsteekvertragingen leidt tot het reeds op pagina \ 

genoemde thysterese-verschiJnsel'.In figuur 241s voor een tweetal elektrode

snelheden en bjj aanweZi~heid van een middelmatig vloeistofdebiet (100 cm3/min 

de vloeistofsnelheid weergegeven,zowel bij naderen ala bij weer omhoog gaan. 

Verder is voor enkele J;lauzetijden de grens aangegeven,waarbeneden de ontsteek 

vertraging kleiner dan 5)AB8C zal zijn.tiet blUkt duidelijk dat bij dalende 

elektrode het vonken moeilijker zal verlopen. paGi~a 47 is tenslotte het 

expcrimcnteel bep:1alde sedra;; van de ontsteek\lertragillGblj aaml0zigheid vall 

eon vloeistofdebietweergegeven. 
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5.5 Enkele e1sen ten aanz1en van het regelsysteem. 

De grafieken op pag~ 44 en page 45 geven een duidelijk inz1cht in de onder

linge samenhang tussen de proc~svar1abelen.Ze zUn echter slechts geldig 

voor een beperkt gebied van b.ewerkingscondit1es.Het is moe1lijk om nu in 

algemene z1n exacte gegevens omtrent de gewenste eigenschappen van het 

regelsysteem te verstrekken.H1ervoor zijn u1tgebreide experimenten met andere 

mater1aalcombinaties, pulsenergieen en d1elektrica nod:!,.g. Wel kunnenVle voor de 

bij de grafieken geldende procescondities gewenste elektrode- en vloeistof

snelheden afleiden.Andere situaties zullen geen fundamenteel afwijkende 

aspekten opleveren. 

Voor de gewenste elektrodesnelheid biJ kortslui ting geldt het volgende. 'l'ijdens 

het omhoogbewegen van de elektrode zal bU gelijkblijvend vloeistofdebiet de 

vloeistofsnelheid dalen of van richting omkeren.Is dit laatste het geval, 

dan zal een door elektrodeverplaatsing verbroken brugvan verontreinigingen 

niet worden afgevoerd.De volgende pulsen zullen bij voorkeur weer daar ont

laden met de grote kans op weer een kortsluiting( hoge verontreinigings

graad,lage vloeistofsnelheid).De elektrode komt dan pas bij veel te grote 

afstand tot stilstand.De maximumsnelheid voor omhoogbewegen kan dan afge

leid worden uit de eis dat de vloeistofsnelheid ten gevolge van het vloei

stofdebiet groter zal IDoeten zUn dan die ten gevolge van elektrodever-

plaatsing.Dus: UDE&IE'l' > UELlkTtl6D! 

of: V:t < ~~~T (zie page 39) 

De gewenste elektrodesnelheden binnen het we~ebied zUn af te leiden uit 

fig. 23 en bedragen bjJ deze procescondities circa 0.5 - 1.0 mm/sec,afhanke

lijk van het gestelde kriterium.Deze snelheden zijn zelfs nog vrij hoog t.o.v. 

de verandering van procesomstandigheden.Het vonkproces heeft .bU onze 

elektrode gemiddeld ~2 'seconden nodig om de elektrodenafstand met l,;Um te 

vergroten.Als de sensor voor de regeling voldoende gevoelig is,kan dit 

binnen enkele milliseconden via elektrodeverplaatsing worden gecompenseerd 

zonder dat het vonkproces wordt gestoord. 

Een ander bewerkingskriterium kan zUn dat de ,zUspleet tussen elektrode en 

werkstuk een bepaalde waarde niet mag overschrijden ( bijvoorbeeld bij het in 

een keer vervaardigen van stempel en matrijs ten behoeve van plastische 

vervorming) • 
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De vloeistofsnelheid aan de cylindermantel van de elektrode is gelUk aan die 

aan'de ringvormige onderzUde,zodat de grafieken op pag. 44 en 45 ook voor 

daze situatie van toepassing zUn.Uit die grafieken is onderstaande figuur 

afgeleid.Hierin is voor stUgende en dalende elektrode de ontsteekvertraging 

weergegeven op het moment dat de elektrodenafstand resp. lO,l5, •• ,40jUm be

draagt.Als de elektrode daalt met willekeurige snelheid,maar st~gt met snel

heid van ten hoogste ~.O.3 mm/s zal de spleetbreedte circa 40;um bedragen. 

Wordt een spleetbreedte van ten hoogste' 20fom verlangd,dan moet de spoaling 

verder worden verhoogd;. hierdoor verschuift de lUnenbundel naar links.Als de 

l~n '20pm'hierdoor links van 'bijvoorbeeld '-0.5 rom/s' komt te liggen,is dit 

dan dus de maximaal toelaatbare snelheid omhoog. 
~ 

tel t 
jPJ I ' ' .. 0 '" • 

IS ID 

-2. -IS -I. -as 9- 0.S-
I 

/.0 /.5' 2. .. 
-figuur 27 

5 T_U GEND : DALENP -.1:_- _ _ _ _ ___ 1_ _ _ _ ~ fLEKTROPESNEl.HEI.D 

Resumerend kan ten aanzien van het regelsysteem het volgende worden opgemerkt 

Een snel regelsysteem dat reeds op het gedrag van enkele pulsen reageert is 

niet gewenst.Het vonkproces blijft gedurende vele honderden of duizenden 

pulsen in statistische zin stationair(afgezien van storingen als gevolg van 

kortsluiting of bogen) en het binnen deze tijd verplaatsen van de elektrode 

leidt tot verstoring van het vonkproces.De snelheid blj kortsluiting zal zeke: 

niet t zo hoog mogelijk t moeten zijn,maar zodanig dat de richting van de vloei

stofsnelheid niet verandert.Belangr~ker dan een hoge eigenfrequentie of een 

feilloze stapresponsie is het exact volgen van het van de sensor afkomstige, 

langzaam veranderende stuursignaal. 
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,.6 Regeltechnische aspektentkwalitatief. 

Regeltechnisch gezien is het vonkproces op te vattenals een kastje met inga.'1gS 

grootheid de elektrodenafstand D en uitgangsgrootheid deontsteekvertr~~ td· 

Door het regelsysteem wordt D zodanig ingesteld,dat d~ gemiddelde td gelijk 

wordt aan de gewenste waarde g.Gedurende meerdere seconden verandert het proccG 

daarna in statistische zin niet van karakter.Zodra echter een meetbare toename 

van td optreedt. door de vordering van het vonkproces,dient D verkleind te wor

den zonder dat hierbij het proces verstoord wordt.Dit laatste wordt beheerst 

door de eigenschappen Vrul de keten 'regelaar-proces'. 

De overdracht van het proce~t ties) =td/D, bevat een reeks tijdconstanten die 

voortkomen uit de aard van het vonkproces.Elektrodeverplaatsing.leidttot ver

storing van het fysisch procea.Er is dan weer en1ge tijd nodig om bij een andere 

elektrodenafatand stabilisering van bjjv. vloeistofanelheid{-to- -r;) ,vervuilingE-+-('l 
. . 

en temperatuur (-+-t;) te verkrijgen.Op vrjj elementEdre wijze kan de 9verdracht H(s) 
DtLJ ala voIgt worden weergegeven:-

~fl=::/ 
_t 

Een stapvormige verandering .van D leidt blj hoge vloeiatofanelheid tot een gehee: 

andere responaie dan bjj lage vloeistofsnelheid.De faktor 'K' in de overdracht 

RCa) representeert de afhankelijkheid van de procescondities.Deze tKt(: R(O) ) 

hebben we in hoofdatuk 3 bjJ benadering bepaald(pag. 2,5).Uit het sterk niet

lineaire karakter van R(O) , td=Cx~4, kun~en we concluderen dat de bekende 

regeltheori~n o~trent lineaire ayatemen hier niet toepasbaar zjjn. 

In onderstaande figuur is de regeling weergegeven zoals deze bjJ vonkerosie

machines vrij algemeen plaata vindt. 
ItrrE (;.i(ERiNOE PROCf:S -
REGELAAA 0 U 

~ - KfI.(G)= kll/S1: 1-1(5) 

figuur 28 

De snelheid van de regelaar is doorgaans enigszins te vari~ren; de responsie 

zal echter lang niet altijd optimaal zijn.Het is gewenst dat de overdracht van . 
de regelaar wordt aangepast aan de veranderende overdracht van het proces.Hier· 

mee komen we op het terrein van .. de adaptieve r~~eJ~_I?-.€it::!l_, w~~~an we nu enkele 
facetten nader zullen bekijken. ' 

Een eenvoudige adaptieve oplossing is,dat een aan/uit regelaar wordt genomen, 

waarvan de grenzen afhankelijk van de procescondities worden berekend en weI zoo 

danig dat de oscilaties van td rondom de gewenste waarde g een bepaalde 

amplitude niet oversclrrijden.Exacte informatie omtrent de overdracht R(s) is 

hierbij niet vereist; het stochastische karakter van de ontsteekvertraging 
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maakt vermoede1ijk echter een meer.verfijnde aanpak noodzake1jjk.Blj .. onderstaan ... 

de regeling wordt het stocha.stisch gedrag V£Ul td voor de aanpassing benut. 

METEH VAN SEIU'KENfN 
~ EN 0-* r-- OPTIMALE Kit, 

! 
k/l..(s) ...2.. PRoc£S H(t;,) 

4 , ~ 

figuur 29 

De grootheid td kan opgebouwd wordongedacht uit een signaal dat ge1ljk is 

aan de gemidde1de waarde van td:,P-* en een ruissignaal r.Bet proccs za1 

optimaa1 ver1opena1s de afwijkingen Ll/-,-* en Acr'"t.O.V. de gewenste waarden 

g;-t en grr'" minima.a.l zijn.Eell criterium kan dan zijn dat het .vermogen van de 

signalen A;U-'* en .0::1 cr> !:l.lnimaal is, dus gewens teen minimale waarde voor: 
cy :: (L:y1(t))'1 .,. (A),/'( t) )'l . 

¥ 8n .1 rr~ kunnen ui t de overdrach t van de totale keten bepaald worden 

als funl-.:tie van Kr • K (lit. 13). U:l t ~(~lt,Ii)-:'O voIgt dan een optimale waarde vaar 

Kr.K onder. die bepaalde procescondities.Net K bekend kan hiermee door hat 

kastja 'berekenen Krt de dan rueest optimale overdracht vaor de ragalaar wor

den berekend en vervolgens ingesteld.Vereist is hierb~ dus dat de overdracht 

lIes) nauwkeurig bekand .De taak V311 het kastje 'berekenen K ' omvat verder 
I r 

nog de be paling van een geschikte responsie b~ storingen(kortsluiting,bogen) 

en bij open spanning.In onderstaand flowdiagram is dit geschetst. 

De be paling van de exacte vorm van de overdracht RCs) alsmede de verdere 

verwez;cnlljking van het regelsystcem vereist een aparte studie.Viij volsta~'1 

hier met bovenstaande beschouwing. 

ELEMtAOOE
VSRPLMts.'NG 

VLI)E,STOf OE&.t£ T 
VElCVVIU"<> 
tlOMI'EltArwA 
tL£"r(at)f"'SP_1 
fUI<71!."'''lllA''1I1I' 

figuur 30 
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Hoofdst,uk. 6 

Nabeschouwing 

Het vonkerosieproces wordt beheerst door een groot aantal faktoren,w~arvan 

de invloed nict altijd even duidelUk is en die zich ook niet zondermeer via . 
w1skundige relaties laten oeschrUven.leder model van het procea zal dus 

n1et meer dan cen benadering van de werkelijkheid kunnen zun. 

We heoben een beschrijv1ng van het doorslagmechan1sme in vervuilde vloeistof 

gegeven,waarbij de kortere ontsteekvertrag1ngen worden toegeschreven aan de 

veldconcentraties aan de polen van de metaaldeeltjes.Hierdoor ontstaan 

krachtigere emissiestromen dle in een kortere tijd lei den tot de voor de vor

ruing van een dampbel vere1ste energiedichtheid.Deze beschrijving en de daar

uit via dimensieanalyse afgeleide wiskundige relatie tussen ontsteekvertra

ging en procesvariabelen zijn in kwalitatieve overeenkomst'met de experimen

ten.De sterke invloed van de vloeistofstroming en de geringe invloed van de 

elektrodenafstand(bu constante veldsterkte) wyzen duidelijk op een thermisch 

verschijnsel.De kwantitatieve overeenkomst bleek moeilijker na te gaan omdat 

de exacte kennis omtrent verloop en onderlinge beYnvloeding der ontladingen 

nog ontbreekt.Aan de hand van verdere theoretische en experimentele gegevenf 

kan het opgestelde computerprogramma echter worden verfijnd en uitgebreid, 

waardoor ook bereke,ning van optimale' bf;werkingscond1~ieE!.Jitogelljk wordt. 

Op basis van de fysische achtergronden van het vonkproces zUn we gekomen 

toteen beschrUving van het procesverloop tUdens elektrodebeweging.Een en 

ander i.s geschiedt binnen. een beperkt gebied van bewerkingscondities.De 

omstandighedenzijn nu echter geschapen om tot een optimaal regelsysteem 

te komen. 

" i 

Prognose 

Verder onderzoek naar de exacte samenhang tussen emissiestroomdichtheid, 

veldconcentraties en deeltjesafmetingen is aIleen mogelijk in vloeistof ,. 

met goed gedefini~erde'verontreiniging; het door Horsten hieromtrent ver-

richte onderzoek verkeert in cen gevorderd stadium •. " ..:' 

De hier op meer systematische w~ze geordende kennis van het vonkproces kan 

leiden tot de berekening van optimale bewerkingscondities en tot een meer 

gefundeerde keuze van het regelsysteem.Uiteindelijk dus tot een meer efficien 

te benutting van machine en energie. 
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