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samenvatting 
In dit verslag worden twee von~verSrhr~n ~
machines, de .:'EG tYle !+OA :) en "ie 3rc.s1.r.:Qt 

prognose 

met elkaar vergele1~en op r,et e l~ctri:-::,~~ circL;i': I 
het regelsysteerr, rte bedienba~r~eii en ve~l 
hei'd, de betrouwbaart,eid PH eco!':C'·'·:i.e, rye 
toepasl"dng en, on tw1.l":keJi>', • 
Tenslotte worden er1,eJf- ver~J'e" ,~,:,:'e rr':l"!vcr, 
nader besproken. 
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het momenteel nog geen uitge~aakte zaak is 
welke van de twee :!'iC'chinee: uls ':e l'Fste 1.,'3n 
worden betiteld. In het a:Gel';]eE'rl is ~c;lter tc 
etellen ~at voor de eewone ste~relfa~rics~~ 
( grote rrofiele~ ) de A:':J 6e vooX'1c:eur ver~ient 
beven de Erosima t; ve~r ~;.lein weri:c vo~doet de 
Erosimat beter. V9ore1 voor kleinerofielen 
waarb~ men staal ~f s~a~l wil vbn~en ( ~ica
stempels ) is de Erosi~at uornenteel nog sterk 
in het voordeel. 
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Of- Vercelt;i!ELns tussen de Erosimat en de AEG ( type 401 S ) 

vonkYerspaningsmachines. 

5 r- Indeling: 

10 I-

15f-

25f-

30-

a. Inleiding. 

b. Electrisch circuit. 

c. Regelsysteem. 

d. Bedienbaarheid en veiligheid. 

e. Betrouwbaarheid en economie. 

f. Toepassing en ontwikkeling. 

g. Vergelijkende proeven op Erosir-.a t en A.E. G. 

a.. Inleiding. 

In de rlj van verspanenda bewerkingen neemt het.vonkverspanen een geheel 

aparte plaata in. In tegenstelling tot de meer klaBsieke bewerkincen 

( draaien, boren, eehaven e~d. ) wordt b~ het vonkverspanen de energie 

in z~n direct aanweziga vorm n.l. electriciteit gebruikt en niet eerst 

omgezet in mechanische energie. Deze electriBche energie veroorzaakt 

het overslaan van vonken tUBsen de electrode ( d.i. het gereedschap ) 

en het werkstuk •• Tengevolge van deze vonkoverslae wordt er materiaal 

afgenomen zowel van de electrode ale van he~ werketuk. Men neemt aan 

dat het verdwtnen van materiaal twee oorzaken heeft: 

Df- 1. door de hoge energie vgn d~ vonk wordt het materiaal weeg_alagen 

( mechanische wegschieting ). 

40-

50-

2. door de hoge temperatuur van de vonk kan materiaal smelter. en ver

dampen; het verdampte materiaal zou dan weer meteen condenseren in 

de dlelectricum-vloeistof. 

Men kan een vonkver5panings~achines opgebouw~ zien uit drie hoofd~roepen 

te weten: 

I .. Bet electrisch gedeelte 

II Bet meehaniseh gedeelte 

III Bet regelsp'steem. 

werlcplatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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r------, .--------..... Regel I 

Spannings
bron. 

Electrisch gedeelte , I ) 

: systeem I 
I ( III )1 .------; _____ J 

~echanisch gedeelte 

bIz. 3 van 30 bIz. I 

electrode 

u net electrisch gedeelta bestaat uit een voedingsbron die via een 

weerstand een condensator oplaadt. Het periodiek ontladen van deze 

condensator is de vonkoverslag. Het mechanisch gedeelte bestaat uit 

trame, kolomkop van de machine, werkstuktafel, pomp, filterinstallatie 

envloeistofbak.·Het"regelsysteem reageert op de gemiddelde stroom of 

35 

50 

de gemiddelde spanning in het ontlaadcircuit van de condensator en 

houdt de atstand tUBsen electrode en werkstuk constant. 
j 

Deze afstand, waarbij dUB vonkoverslag plaats vindt, heet de vonkspleet. 

Ret proces dat zich in een nietgeleidende vloeistof afspeelt ( vloeistof 

= d1electricum ) blijft nu, dank zlj de werking van het regelsysteem, 

doorgaaB tot de electrode zich door het werkstuk heeft heen gewerkt 

( of de vereiste diepte heeft bereikt ). 

In d1t verslag worden twee vonkverspaningsmachines, de A.E'~.t een 

Duits ~ab~ikaat en de Erosimat van Hongaarse makel~, met elkaar 

vergeleken. 

In d. hierna voIgende behandeling van de punten die in de indeling op 

page 1 werden genoemd, zal de vergel~king van de twee machines worden 
\ 

doorgevcerd na eerst meer algemeen over het betreffende punt te hebben 

gesproken. 

werlcploatstechft a.k technische hogeschool eindhoven 
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o b. Bet electrisch circuit. 

De energie van de vonk die overslaat tusBen electrode en werkstuk 

5 moet zeer hoog zijn vergeleken met het gemid?elde vermogen van de 

spanningsbron. Daartoe bevindt zich in het electrisch circuit een 

condensator c' die in bepaalde tijd opgeladen wordt en zich in 

10 

15 

20 

50 

een relatie! veel kortere t~jd ontlaadt. 
electrode 

Uo ...--!==:;;::;;;:;;::=tv 0 nks p Ie e t, ::; 

Fig.2 
werkstuk 

De in de condensator opgehoopte energie wordt in geconcr'ntreerde vorm 

door het ontlaadcircuit ( electrode-werkstuk -) eetransporteerd. 

Bij het vonkverspaninrsproces moet de energie periodiek onderbroken 

san het materiasl worden t"oegevoerd. Een c0ntinue toevoering ( licht

boog ) heert een slechte oppervlakte gesteldheid en ften gerings maat

nauwkeurigheid tot gevolg. 

De electrode b~vin~t zich op een afstand S,( = vonksplee't ) van het 

werkstuk. De vonkplaats ligt onder het niveau van het dielectricum. 

De grootte van de vonksIleet en de aard van de electrode, werkstuk 

en dielectricum bepalen ~e grootte van de doorslagspannine Ud t 

dat is de spanning waarbij een stroom kan eaan lopen tUBsen electrode e 

werkstuk. Zodra de coc.densator deze doorslags:panning bereikt heert t 

'ontlaadt hij in een zeer korte ttd en er sprinet een yank over tussen 

electrode en werkstuk. Na een bepaalde t\jd ( zeer kort is de 

spanning over de condensator niet meer voldoende om de vonkboog te 

handhaven, het di~lectricum herstelt zich en de con~ensator laadt 

zich opnieuw op. De weerstand ( en lof zelfinductie ) in het laad

circuit voorkomt dat de spanningsbron buiten de condensator am de 

ontlsding ondeFhoudt. 

werlcploot.techn l.k technische hogeschool eindhoven 
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Boewel essentieel voor een goede vonkverspaning moet toch als nadeel 

worden aangetipt dat de verhauding laadt~d-ontlaadttd van de 

eondensator zeer ongunstig ligt ( het opladen duurt 100 a 1000 maal 

langer dan het ontladen ) . 
Men onderscheidt twee systemen in het electrisch circuit die zich 

'Van elkaar anderseheiden doordat in het ene geval de condensator 

ontladen wordt via een weerstand ( fig. 3 ) en in het andere geval 

via "en weerstand en een zelfinductie ( fig. 4 ) . 
J1J"U"1..J 

Ie ~ 1 R 
electrode 

Fig.~ Uo 

I 
II/erkstuk 

1 i 

electrode 
Fig.Jt. 

werkstuk 

Men spreekt over het It-circuit of het RLC-circuit. ( beknopte theorie: 

zie bijlage 1 ). De A.E.G. is uitgerust met een RLC circuit. 

De Erosimat is voor de grove machinestanden ( SChruppen ) met een 

Rt.C- cir-cuit en voor d,e ftne bewerkingsstanden ( schlichten ) met een 

RC- c~rcuit uitgerust. 

Uit bijlage 1 bItkt dat het nuttig effect van het RC-laadcircuit en 

bij R2 >~ van het RLC- laadcircuit steeds minder dan 50% bedraagt. 

B'~ R2 4L \1 <,'; c kan in het RLC-circuit het nuttig effect enigszins 

~orden vergroot. De resterende toegevoerde energie gaat als warmte 

\"erloren ( 'in de weerstand ). 0111 te voorkomen dat, indien tenrrlinste 

het electriseh.gedeelte niet ondergebracht is in een aparte kast, 

deze warmte. aanleiding geeft tot thermische vervorminLen in de constru~: 

tie van de machine, moet men geforceerde k~eling toepassen. 

1----------0.--------------.... --------.---------------1 

werkplaatltechnlek technische hogeschool eindhoven 
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0.... Zowel blj de A.E.G. als b\i de Erosimat zijn echter geno'emde delen van 

10 -

15-

20--

351-

40-

het electrisch circuit ondergebracht in een aparte kast en hebben we dus 

wat deze warmte betreft weinig last. 

OEserking: Bij de N.V. Philips ztn metingen gedaan om na te gaun welke 

invloed warmte effeeten hebben op het handhaven van de juiste positie 

van de electrode t.o.v. het werkstuk t~dens het vonken. Een positief 

reeultaat heeft men niet bereikt maar het vermoeden werd versterkt 

dat een goede positionering van electrode t.o.v. werkstuk nade 

beinvloed~ 

Cone+usies ~it bijlage 1: 

Voordelen van een RLC-circuit boven een RC-circuit: 

wordt 

1) In een RLC-circuit kan de vonkfrequentie worden opgevoerd met !l1inder 

geyaar voor " navonken ". Doordat de Uc aanvankell~k zeer langzaarn 

oploopt kan het dielectricum zich herstellen. Bi,j een RC-circuit 

bestaat het gevaar dat er. bij hogere frequ~ntie6 een vJ.amboos (continuel 

vonkverslag ) wordt gevormd met aIle r,evoicen van dien. (v~stlas6en ; 

ete. ) 

Door de hogere frequenties kan er in een RLC-circuit per tfdseenheid . . 
meer worden gepresteerd ( grotere verspaningscapaciteit ). 

Mogeltike frequenties: RC-circuit - 300 - 1000 Hz 

RI!.C-circuit-1000 - 100.000 r 
~lZ • 

2) Uit de beknopte theor!i'tische beschouwing van bj.;lage 1 blj':;kt da t bij 

.R2 <.~ het RLC-circuit een gunstiger nuttig effect oplevert dan 

het RC-cireuit. In een RLC-circuit zal dus minder warmte worden 

ontwikkeld. 

u- Het bovenstaande houdt in dat voor de grovere bewerkin~en de Erosimat 

en d.e AEG geljjkwaardig zljn ala we uitsluitend op dit eedeelte van hat 

electrisch circuit ( vonkcircuit ) letten. 

50-

werkplaatstechniek t.chnlsche hog.school eindhoven 
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o Voor de t~nere bewerkingen is de AEG in dit opzicht achter te ver

kiezen boven de Erosimat. 

5 

10 

15 

20 

30 

Bet zou te ver voeren om de gehele electrische schakelingen, waarb~ 

dan pompvoeding, vonksp1eet regeling, beveilicing a.d. betrokken zouden 

maeten worden, hieral te behandelen. BU bespreking van de betreffende 

onderwerpen zal een en ander echter voldcende worden toegelicht. 

c. Bet regelsysteem. 

Ud 

Het verwezeliJ'ken van een regelmatige .b'ewerking door middel van een 

automatische voeding van de electrode vormt bi,; aIle vonkverspariings

~achine~ een van de grootste problemen. Toch levert bet vonk

verspaningsproces zeIt een grootheid OPt waarop op betrekkeli,.:k 

eenvoudige w~ze een automatiRche voeding kan worden gebaseer~. 

De grootte van de doorslagspanning ( dat is. de sp.:smning ~'laarbjj een 

stroom kan gaan lopen tUBsen electrode en werkstuk ) is n.l. recht 

evenredig met de groottevan de vonksJleet ( fig.5 ). 

De gemiddelde stroom of de gemiddelde spanning 

tussen electrode en werkstuk kan derhal ve een rdddel z5,:n om de 

grootte van de vonkSfleet te regelen. 

Uc ~T 

f 

____ ;3 

Fig. 5: Ret verband tUBS en 
vonkspleet S en door
slagsp. Ud. 

De doorslagspanning Ud waarbij het 

t 

----- ,.;) 

Fig. h: De gemiddelde condensator 
spanninc Uc en de gemiddelde 

troom j ala functie van S. 
vermogen dat de condensator at-

geelt. maximaal is,bepaalt de grootte die de vonkspleet moet hebben 

der.. g. optimale vonkspleet ( zie ook h;,jlage 1 ). 

wericpJaotatechn lek technische hog_school eindhoven 
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De belangrljkste taak van het regelsyeteem is het handhaven 

van deze optimale vonkspleet. #Janneer er kortsluiting optreedt 

doordat er bijYoorbeeld verspaande deeltjes tU8sen electrode en 

werkstuk blljven zitten, moet het regelsysteer.t ervocr zort;en 

dat de electrode terugretrokken wordt. 

Vaak wordt aan de electrode een trillende beweeine gegeven 

werkend in de bewegingsrichtins van de electrode. In dit geval 

kan het regelsysteem ongevoeliger en dUB stabieler worden uit

gevoer9. Aangezien de groette van de vonkspleet nu steeds 

varieert i6' er van een optimale waarde van b geen spra.ke. 

" Ret regels1steem van de Erosimat verschil t aanzienl 'Jt van dat 

van de ~EG-401 S. Zoals hierboven vermeld gebruikt men de ge

middelde stroom ( of spanning ) tusRen electrode en werkstuk alB 

rniddel om de vonkspleet te regelen. Deze gemiddelde stroon wordt 

vergeleken met een bekende stroom ( ingestelde w~arde ), waaruit 

een verschil resulteert. Op het verstrekte verschil signaal 

gaat het regelsysteem reageren. Tot zover z(n de regelsystemen 

van Erosimat en ·,G..E.:;. principieel ge11jk; hierna treden de 

versehillen Ope 

Het regelsysteem van ~e Erosimat berust op het principe dat twee 

spoalen onder invloed van elka·rs veld, krachten op elkaar 

kunnen uitoefenen. ~en van de spoelen zitop de spil ( met electro

de ) bevestigd ter~~l de andere spoel o~ de eerste.ceen vast in 

ket huis, waarin de spil zich beweegt, gemonteerd zit. 

Fig. 9, een detail van fig. 7, mege dit verduidel~ken • 

.. 

technische hogeschool eindhoven 
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Fig. 9: 

:3chematische voorstellin 
van het regelsysteem 
van de Erosimet. 

De Yerschi1etroom wordt aan spoe1 B, die aan de spil vastzit, toegevoer~ 

Spoe1 B bevindt zich binnan het ma~netische veld van spoel A. 

H Indian door spoe~ B ~en stroom loopt ( ver~chilstroom ) zal er op 

,. apl1 .en kracht worden uitgeoefend ( verticaal ). 

De spi1 za1 zich zodanig gaan bewegen dat de electrode Vleer de juiste 

35 positie gaat innemen en de'verschilstroom 0 wordt. VJordt de vonksf'leet 

nu weer te groot of te klein dan ontstaat er weer een positieve of 

negatieve ~erschi18troom die via de spoelen A en B de vonkspleet 

corrigeart, dit gaat zo door tot de vereiste diepte is bereikt. 

Opmerking: Er is nag een derde spoel C binnen het veld van spoel A 

vast san de spi1 bevestigd. Dit is de z.g. . balanceerspoel wsarmee 

het gewicht van de spi1, electrohouder etc. wordt uiteebalanceerd. 

Be~ regelsysteem van de Erosimat is niet erg stabiel. De kans dat de 

• electrode steeds 01' en neer bltft gaan zander zDn juiste stand te 

vinden, is groat. Dit tt pendelen " bl~ld in de practi.:ik dan oak een 

groot bezwaar van de Erosimat .te ztn( geen nachtwerk mogelj~K zander 

bedieningl'lman ). 

werkplaatltec:hnlek technische hogeschool eindhoven 
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o I- De bew~rkingstijd zal tengevolge van het regalna tii.::e pendelen 

aanz1enltik langer zjjn dan de eigenlijke vonktijd. 

Sf-

10 I--

151-

20 !-

25-

30 -

35-

SOf-

Het regelsysteem van de AEG maakt eveneens gebruik van genoemde verschi -

streom. Daze stroom wordt in dit geval echter toegevoerd aan een 

servomotor die de spil op mechanische w(ze in beweging brengt via 

een schroefsp11 ( fig.8 ). De servomotor is zodanig geschakeld dat 

hij naar rechts of naar links draait, afhankeltK van het positief-

Qf negatief- zijn van de verschilstroom. Dit laatste is op zjjn beurt 

weer afhankel~K van een te grote of een'te kleine vonkspleet. 

In, het yoorgaande is reeds de mogelijkheid ter sprake gebracht OM 

de electrode een trillende beweginr te geven. De AEG is met een 

vibrator uitgerust ( fir-.8 ) . De Erosimat niet, maar deze heeft 

de mogelijkheid om de electrode periodiek omhqog te laten komen 

( 4x per rdnuut; sch5jf op motor die micro-switches schakel t ). 

De vibrator is essentieel yoor de goede werkine van de AEG. 

aRn 

weI 

Het regeleysteem kan minder gevoelig worden uitg~voerd dan dat van de 

Eresimat en is daarem stabieler ( weI nachtwerk r.1oCel1,-;k zonder toe

zicht ). 

Blj grotere diepten plljktde sro~ling invIoed te gaan uitoefenen op het 

regelsysteem. In dit geval is de aanweziGheid van een vibrator een 

groot voordeel omdat deze een sneller en regel=atiger verversen van 

het di~lectricum in de vankspleet nogeltk maakt ( ponpbeweging ). 

d. Bedienbaarheid en veiligheid. 

Het is opvallend dat de vonkverspaninf,smachine, hoewel hij in 

principe toch uit de electrotechniek is ontwikkeld, veel me"r 

het uiterl~K van een gereedschapswerktuig heeft dan van een 

electrisch apparaat. Redenen hiervoor zi.:n de eisen die de machine 

stelt aan: 

1. De juis~e geleiding van de electrode. 

2. De juiste positionerin[, van de electrode. 

3. De stijfheid van de constructie. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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Wanneer we de AEG en de Erosimat met elkaar vergel~ken op bedien

baarheid en veiligheid dan noemen we het volgende: 

De vloeitstofbak van de AEG heeft een naar voren openslaande deur. 

5- Dit biedt het voordeel dat de werkstuktafel gemakkel~k te bereiken is. 

IQ -

De Eroeimat heeft een vaste bak zonder deur. Deze bak is uitwissel

baar t zodat de grootte van de bak tot op zekere hoogte aangepast 

kan worden aan de grootte van het werkstuk. De hoogte van het 

vloeistofniveau in de bak van de AEG kan middels een verstelbare 

overloop worden aangepastaan de hoogte van het werkstuk. 

De Erosimat~heeft deze mogel~kheid niet. 

IS - De machinekop van de AEG is draaibaar aan de kolom bevestigd zodat 

men ook onder een bepaalde hoek t.o.v. de werkstuktafel kan werken. 

De Erosimat heeft deze mogel~kheid niet. De spil waarin de electroJe-

~~ houder is bevestigd kan b~ de AEG draaien in de machinekop; de 

draaiing kan in elke willekeurige stand word,~n gearretteerd. 

Bij de AEG zjjn in de werkstuktafe 1 T-gleuven aane;ebracht; bl,i de 

EroSimat z~n aIleen enkele gaten in de werkstuktafel geboord. 

35-

.. , -

50-

Zowel blj de AEG als bjJ de Erosimat ziJn aIle delen van hat electrisch 

circuit ondergebracht in een aparte kast waarop zich het bedienines

paneel van de ~ach~ne bevindt. Dit heeft het bezwaar dat de machine 

een grotere ruimte in beslag neemt maar het overzichte12,;ke bedienincs

paneel op een gemakkel:ijk te hanteren hooe;te bevordert een goede 

bedienbaarheid. Een and~r voordeel van sen losstaande kast is dat de 

in het electrisch circuit ontwikkelde warmte buiten de machine wordt 

afgevoerd. 

"( overzicht bedieningspanelen: zie btlage 2 ). 

Het reservoir voor het dielectricum bevindt zich btj de Erosimat onder 

in het machineframe; de A .. E.G. heeft een reservoir los van de machine • 

Een losstaand reservoir neemt weer meer ruimte in beslag; met het 

oog op de toegankeljjkheid ( blj reinigen ) is dit echter toch te 

verkiezen bove.n een reservoir ondergebracht in de voet van de machj ne. 

wertplamtechnJ" technische hogeschool eindhoven 
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o Wa.nneer de AEG in bedrijf is, is ~e electrode geaard en staat het 

werkstuk onder positieve spanning. In het reservoir bevindt zich 

.en beveiliging die het onmog~l~K maakt dat het werkstuk onder 

5 

11 

15 

20 

25 

30 

35 

50 

spanning sta.at voordat de bak op de machine met dielectricum vloei

stof is gevuld. ( zie fig. 10 ). 

Fig. 10: 

Beveiliging AEG: 

filter kraan 

magnetische 

Pomp 

klep 

c werkstuktafel 

vlotterbak 
re$ervoir 

hoofdleidin vonkcircuit. 

Toelichting: Bij inschakelen van de pomp wordt de diilectricumbank 

op de machine gevuld via de rilterleidins a en de daaraan parallel

lopende leiding b waarin een magnetische klep is 0P6enomen. Ale de 

bak op de machine vol ie stroomt door rle overloopleiding c het 

dielectricum terug via een vlottersysteem naar het reGervoir. 

De vlotterbank wordt eerst gevuld. B~ volle vlotterbank sluit de 

vlot·er twee contacten ( 1 en 2 ). 

~------------------------------------------------------------------------------~ 
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or-Contact 1 bedient de magnetische klepin leiding b: 

5-

1Q -

15 -

20-

b~ gealoten contact wordt leiding b afgesloten. De toevoer naar de 

bak op de machine heeft nu aIleen via leiding a plaats.Het filter 

en de kraan zljn hierin weerstanden waarmee de toevoer geregeld kan 

worden. 

Er worden bij het inschakelen twee leidingen gebruikt om de bak anel 

te laten vollopen. 

Contact 2 is opgenomen in het hoofdcircuit van de machine; aIleen 

b~ geeloten contact 2 ( gaat lampje branden op bedienint;spaneel ) 

kan ar tUBsen electrode en werkstuk sp~nning staan. 

Dit is dus een beveiliging dat er p;een spanning tUBsen werkstuk en 

electrode'kan staan voordat de bak op de machine met dielectricum 

gevuld 18. 

Tijdens het vonken bevindt het gedee1te waar de spanning op staat zich 

geheel onder de vloeistof zoda t de kans 0]) ongelukl;:en tengevolge van 

de spanning gering is. 

Bij d,e Erosimat komt de ( negatieve ) spanning op de electrode staan 

en worden werkstuktafel en werkstuk geaard. ~ls bcveiliging wordt 

!Or- een kap.om de ~lec~rodehouder geschoven. HIs de machine niet werkt 

is daze kap omhoog geschoven. Nil men gaan vonken dan haalt men d,eze 

kap omlaag waardoor een niero-switch zowel de pomp inbedr;::f stelt 

35 -
als de electrodespannin~aanbrengt. Op deze wtze is de originele 

uitvoering van de Erosimat beveiligd tet:;en ongelukken Flet ele-ctric-che 

oorzaak .. 

-Zoals uit bovenstaande bl:i;5kt bestaat bJ: ie Erosi:Jat ::et gevaar dat er 

in het begin" droog gevonkt !I I'lordt, immers de spanning tU6sen 

electrode en werkstuk is a1 aangebracht als de bak pas vol begint 

te etromen met dielectricun:. Fhilips Sittard heert hierop een extra 

bevelliging aangebracht. Hierb~ wordt het ~onkcireuit pas definitief 

gesloten door een vlottercont'act in de dielectricum bake 

werkplaatltechnle1c technische hogeschool eindhoven 



o 

5 

10 

15 

I'dppart nr. 0071 biz. 14 van 30b1 z. I 

Ale bet vloeiato! niveau tot op een bepaalde boogte is gestegen 

schakelt een vlotterschakelaar ( vgl. fig. 10 ) de spanning tussen 

werkstuk en electrode pas in. 

De reeds eerder genoemde vibrator ,van de AEG is kwetsbaar. ~,'/anneer 

de ijlgang van de electrodeb"eweeing gebruikt wordt om de electrode 

naar het werkstuk. te brengen dient men ervoor te zorgen dat het 

werkstuk niet geraakt wordt omdat dit beschadiging van de vibrator 

·tot gevolg kan habben. Ook hierop is een beveiliging aangebracht. 

De ~lgang kan aIleen gebruikt worden indien een schakelaar in een 

bepaalde stand wordt vastgehouden. Bt loslaten van de schakelaar 

springt deze terug in een nulstand waardoor de ~lgang stopt. 

~ Opmerking: 

25 

30 

35 

Men laat 4e electrode in tlgang zakken tot op ca. 5 mn van het 

werkstuk; hierna wordt een f1jninstellinr: ( n einrichten " ) cha-

keld. waardoor de electrode langzaam naar het werkstuk beweegt totdat 

de afstand gel~K is aan de ingestelde vonkspleet. Hierna ken de 

eigenl~jke vonk-bewerkinF beginnen. 

Zoals vermeld is de Erosimat niet met een vibrator uitgerustj 

bovengenoemde complicatie doet zich hierb~ dan ook niet voer. 

Conclusie: 

Gezien het voorgaande kan worden gezegd dat de AEG zowel wat 

bedienbiarheid ala veiligheid betreft iets in het voordeel is t.o.v. 

de Erosimat. 

e. Betrouwbaarheid en economie. 

In het voorgaande werd re~ds gewezen or thermische effecten. 

Warmteontwikkelingen maken hetonzeker of de electrode t~1den6 

het vonkproces z~n juiste positie bl(ft innemen t.o.v. het werk

stuk. Men acht het ook mogeliJ:: dat terr.peratuursinvloeden van 

·buitenaf een nadelige invloed op de positionering uitoefenen • 

.... ---------------------~ 
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Zowel de AEG als de Erosimat z~n uit~erust oet een coor4inatortafel, 

die de ~ak waarin het werkstuk bevestigd is, in de juiste positie 

t.o.v. de electrode moet brengen. 

( Schaalverdeling:' AEG 1 streepje: 0,02 rom 

Erosimat: 1 streepje: 0,025 mm ). 

In de weest voorkomende gevallen m~akt men gebruik van een vlakke 

zjjkant van het werkstuk die men met behulp van de coordinatortafel 

tegen een vlakke kant van de electrode verplaatst ( het " net II 

raken kan eventueel 60k gecontroleerd worden met behulp van een 

lampje tussen electrode en werkstuk). 

Wanneer de electrode nu om,hoog gehaald is kan men in een richting 

het werkstuk naar z~n juiste positie verplaatsen. Evanzo geschiedt 

het positioneren in de tweede richtinS. De betrouwbaarheid en 

reproduceerbaarheid van daze positioneiingsmethode is uiteraard niet 

zo eroot. 

Opmerking. 

Er kan ook op andere maniaren worden gepositioneerd zoals b~~. 

Fir;.11 

electrode 

r- ----- -------·1 werkstuk tjjdens 
I I I "·-;'1--
L ______ L ___ ..J ____ ~ __ J positionering. 

Eindmaat Eindmaat 

werkstuk 

Tafelmagneet 
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Korte toelichting: 

De eleetrode vertikaal uitriehten met micron-klqkje. Het werkstuk 

( voorgeboord ) op de electrode drukken ( If bekken II ), electrode 

5 r- met werketuk laten zakken op twee gelijke eindmaten die op de tafel-

10 r-

rnagneet ztn geplaatst. Hierdoor komt het werkstuk haaks op de 

electrode te staan.'Nu worden electrode en werkstuk omhoog bewogen, 

eindmaten verwtderd en het geheel'( electrode + werkstuk ) weer 

omlaag bewogen totdat het werkstuk op de tafelmagneet die horizontaal 

is. rust en wordt vastgetrokken. Hiermede is de juiste positie van 

de electrode t.o.v. het werkstuk verkr~gen • 

.lan de hand van geg-evens van de fabrikant ( of uit prakt~jk ervaring ) 

wordt de machine naar de grootte van de gewenste vonkspleet ingeeteld. 

a~ Het bl~kt echter regelmatig dat de gerealiseerde vonkspleet heel 

anders ( groter ) uitvalt dan de verwachte. Vooral b~ het vonken 

van grotere gaten blUkt dit voor de Erosimat meer het geval te zijn 

dan voor de AEG. 
25 -

Het verschil in bedrtfszekerheid tussen Erosimat en ABG is groot. 

Na een goede instelling behoeft aan de AEG niets te worden b~geregeld. 

De Erosimat echter moet voortdurend middels de regel- en balanceer

spoel worden b\igeregeld. Een en ander heeft tot gevolg dat de AEG 

weI en de Erosimat nauwel~ks voor nachtwerk kan worden ingezet. 

~~ B~ Philips Sittard heeft men desttds ontdekt dat de twee Erosimat's, 

45-

waar men daar over beschikt, ala gevolg van grote temperatuurs

dalingen in de nacht uit hun regeling liepen. Men heaft toen maat

regelen genomen en beide machines in een thermostatisch geregelde 

ruimte ( apart) gerlaatst. Sindsdien kan een van de twee Erosimat's 

regelmatig 's nachts doorwerken, de ander kan dit momenteel nog niet. 

De verklaring waar dit aan kan liggen bleef men mij sch~~dig. 

Dat de Erosimat weI en de AEG niet voortdurend btgeregeld behoeft 

te worden vindt m~ns inziens z~n oorzaak in de stabiliteit van de 

~- respectievel~ke regelsystemen. 
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0- De service die van de AEG wordt ondervonden is buitengewoon goed te 

s-

10 -

noemen. 

Daar. er starke behoefte bestaat om met stalen electrodes stalen 

werkstukken te vonken. heeft de AEG een speciale generator in ont-

wik~eling waarvan de mogel den op het cebied van staal op staal 

zeker zo goed z:jn als !,lie van de Erosimat momenteel. 

De kosten van deze nieuwe generator •. waarvan eventueel meerdere units 

kun~en worden gekoppeld, zullen f 15000 A f 18000 gaan bedragen; 

elke unit kan geschat worden op ca. : 2000,-. 

~e Erosimat waarvan aIleen de f~nste sc~lichtstand ( S1 ) wordt gebruikt 

15 - (mica-stempelfabricage) kost evenveel. 

20-

2S -

AIle standen grover als .3
1 

worden momenteel niet gebruikt; de duur 

betaalde overcapaciteit is niet effectief. 

Daar de Erosimat een Hongaars fabrikaat is, is de service beduidend 

minder ( achter tzeren garden ). Het is zelfs sterk de vraag of het 

voor een 5edr~f als Philips ;lerhaupt economisch verantwoord is am op 

dergeltke machines, waarvan de service vrt slecht is en bt eventuele 

veranderingen op politiek gebied zelfs geheel zou kunnen vervallen, 

productie te gaan " dra.aien ". 

Eet is nan OQk te'verwach:en dati ook gezien de nieuViste ontwikkelingen 

~- b~ de AEG wat betreft het staal op staal vonken, de gedachten voor 

35 -

40-

45 I-

SOl-

aanschaffing van vonkver!3paningsmachin-es meer en meer ui t zullen gaan 

naar de AEG. 

}:omenteel is het echter nog zo dat aIleen de Ero,sir.lat met een redeljjk 

r;unstife ageverhouding ( ca. soX ) kleine gaatjes staal op staal 

kan vonken ( va-ndaar desti,.;ds aangeschaft door I'hilips Sittard voor 

het maken van micro-stempels ). Zou men dit werk met de huidige uit

voeri!1g van de ABG willen doen, dan n:oet met slj,jtageverhoudingen 

van enkele honderden procenten worden ge1:'ekend. ( en dan nog hoekjes 

a rond ). 
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f. Toepassingen en ontwikkeling. 

Het is duidel~K dat het vonkverepanen nog in opkomst en ontwikke

ling is. Dit bljJkt onder meer ui t de manier waarop en het doe1 

waarvoor de vonkverspaningsmachines gebruikt worden. , , 

De opsteller van dit verslag heeft bt de N.V. Philips de indruk 

gekregen dat er roofbouw op de daar aanwezige machines gepleegd 

wordt. Een oorzaak hiervoor zal vermoedelijk gezocht moaten worden in 

het feit dat het vonkverspanen een nog te weinig bekende bewerkings

methode is. Bovendien heeft men een zekere argwaan tegen een 

machine waarvan men n.,.et weet of hij de II kinderziektes It a1 te 

boven is. 

In de gereedschapsmakerij bij Philips ( Eindhoven ) wordt door de 

vonkverspaningsmachines- waarvan een.een AEG- opvallend veel 

corrigerend wark verricht, zoals bjjv. het uitvonken van een afge

broken tap en het vonken van " vergeten " gaten in reeds geharde 

werkstukken. 

De ervaring met de ABG is nog niet erg groote Over het algemeen 

is de tolerantie van het werk dat op deze machine gem~akt wordt, 

niet klainer dart ~ 0,05 mm. De kleinste vonkspleet die op deze 

machine onder gunstige omstandighedan bereikt kan worden is 

ca. 0,02 mm. 

De Erosimat vindt reeds meer toepassing n.l. voor het vonken van 

kleine profielen in stalen werkstukken met als electrode-materiaal 

eveneens staal. Deze machine wordt dan ook speciaal gebruikt voor 

40 - het maken van mica-sterr.pels. Hierbjj worden de sn.i,jdertjes van het 

mica-stempel a1s electrode gebruikt. Hoewel men graag een nog iets 

45 -

50-

kleinere yonkspleet zou willen, volqoet de Erosimat toch zaer goed 

voor dit soort werk. Voor het vanken van grotere profie1en is deze 

machine minder geschikt. 

Opmerking: 

Momenteel kan men op de Erosimat een mica-stempel reeds doorvonken 

in ongeveer de helft van de t~jd die de gereedschapmaker voor het 

doorwerken nodig zou hebben. 
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o~ De ontwikkelingsdienst van de mach1nefabrieken van de N.V. Ph~lips 

besteedt vrij veel aandacht aan het vonkverspanen! De ontw1kke11ng 

ervan 1s zeer sterk op de prakttK gericht. Men heeft vergelijkende 

5~ 

to -

proeven gedaan op de verachillende machines om een inzicht te krijgen 

in de toepassingsmogelijkheden op het gabied van de stempelfabr1cage. 

Bj,j deze proeven gebruikte men stalen electrodes voor hetvonken van 

stalen werkstukken. V~~r de stempelfabr1cage betekent d1t het gebruik 

van de snijder ala electrode voor de bewerking ( het " doorwerken II ) 

van de anljopen1ng ift de snijplaat. Uit de resultaten van deze proeven 

bli)<t onder meer, dat de Erosimat, die 'zaer gunstig werkt bjj gebruik 

15- van electroden met een zaer klein awarsdoorsnede-oppervlak, voor 

20 '-

25~ 

de stempelfabricage met grofere profielen de minst gunstige resultaten 

laat zien. 

Omdat het gebru1k van stalen electrodes voor het doorvonken van 

stalen werkstukken voor nog niet aIle gevallen mogelijk is gebleken, 

heeft men vervolgens een aantal proeven gedaan, waarbjj verschillende 

materialen ala electrodemater1aal met elkaar vergeleken werden. 

Deze materialen waren staal. giet~zer, graf1et en BeCu. Een van de 

meest gebru1kteelectrodematerialen 1s Weu ( wolfram.koper ); 

30 r- d1t 1s echter duur. 

35 r-

40-

45 -

50~ 

Uit deze proeven bleak dat g1et~zer redeljjk goed voldoet, dat grafiet 

als electrodemater1aal op de AEG een relatief korte bewerk1ngstljd 

geeft en dat het toepassen van afzu1ging b~ de fijnere bewerkingen 

( met aIle electrodemater1alen ) noodzakelfjK 1s. Dit laatste 1s 

daarom noodzakeljJ"k, omdat bti bewerkin~;en waar de vonkapleet zeer 

klein wordt, steeds vuil ( afgenomen materiaal ) tussen electrode 

en werkstuk bljjft z1tten, waardoor veel kortsluit1ng ontstaat 

( vlamboog~ kra ter ). 

Met genoemde proefnem1ngen is men momenteel nog bezig. 
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o~ g. Vergel~kende pro even op Erosimat en AEG. 

5~ 

10 ~ 

( meer concrete gegevens van de onder f vermelde proeven 

betreffende " het staal op staal "_ vonken ). 

De proeven bestonden uit het doorvonken van vierkant voorgewerkte 

gaten van 10.2 x 10,? mID in een atempelstalen plaat van 100 x 60 x 6 

mm met een stalen electrode. ( dwarsdoorsnede: 10,70 x 10,70 mID; 
lengte 90 m~ ). Daze electrodes waren over aen lengte van 15 mm 

afgeetst ( ondermaat ) om zodoende voor- en nabewerking met dezelfde 

electrode mogeli;jk te r:laken. 

15 ~ Op de AEG werden 4 verschillende s-tanden ( machine instellingen ) 

elk 3 x uitgeprobeerd ( 12 f;aten ). Op de Erosimat gebeurde dit in 

3 verschillende standen elk 3x. De 4e stand van de Erosimat die van 

25 I-

30 ~ 

35~ 

te voren weI bepaald was, bleek b5j uitvoering van de eigenlijk.e proel 

een ta grote afwi,:;king in vonkspleet-grootte te geven, zodat deze niet 

maer vergeltkbaar was met de overeenkomstige proef op de ABG. 

Uit de resultaten van de proeven bleak dat de verwaehte vonkspleet 

op beida machines niet gerealiseerd ward. het verschil tussenver

wachte en gerealiseerde vonkspleet was op de Erosimat belangrUk 

erot3r dan op de AEG. B~ deze froeven was de verspaningscapaciteit 

( mr. / min.) -van de Erosimat het dubbele van die van de AEG. 

De sl~tageverhouding ( = verhouding van materiaalafname van de 

electrode tot die van het werkstuk) was voor beide machines nagenoag 

dezalfde. 

Naast volumeslttage is hoekslijtage van belang. In deze proevenreeks 

was in somrnige gevallen de hoekslttage aan de electrode zo groot, 

dat de electrode niet door het werkstuk heen kwam; de eleetrode 

had in deze gevallen langer moaten z~n. 

De hoekslijtage trad bij de AEG in veel sterkere mate op als bij de 

Erosimat. In het ongunstigste geval 1n'deze proevenserie trad de 

4S~ hoeksl~tage op overeen lengte van 10x de warkstukdikte (= 60 mID ). 

De electrode was tot ca. 5 ~~ van. de inklemming aan de hoaken afge-

rond. 

De capaciteit was op de AEG iets Minder dan op de Erosimat. 

Of schoon de t~dsduur van het vonken op de AEG ongeveer 2x zolang was 

a15 op de Erosimat, hetgeen een grotere coniciteit zou doen ver

wachten, viel deze in het voordeel van de AEG uit. 
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0- De oorzaak hiervan is waarschiJnli,jk de vihrator; deze doet de 

electrode in het gat een pompbewef,ing ~aken waardoor het verspaand 

materiaal snel wordt afgevoerd, zodat dit minder gelegenheid kr~gt 

51-

lQ -

om aan de ziJ"kanten van het gat vonkoverslag te bewerkstelligen. 

( zie voor resultaten de bladen 22 en 23 ). 

Aanleiding tot dit onderzoek was het feit dat ten behoeve van de 

fabricage van mica-sterr.rels de Erosimat met veel succes wordt gebruikt 

Het liet zich aanzi~ri dat de Erosimat ook voor de normale stempel

fabricage ( &rotere profielcaten ), waar gestreefd wordt naar het 

15 - vonken van de profielen i,n de sni.iplaat met de sntder als electrode, 

de ~ee6t ideale machine zou ztn. Bij de micastempel-fabricage betreft 

het echter IJrofielen met zeer kleine dwarsdoorsnede-oppervlakken. 

20~ Uit vroegere toepassingen en uit de laatste proeven kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

25 I-

30 I-

Bij gebruik van electrodes met zeer kleine dwarsdoorsnede-oppervlakken 

steken de resultaten van de Erosimat zeer gunsig af tegen die van de 

AEG. Denkende aan de sterr.pelfabricage waarbjj de snjjder gebruikt 

zou worden als electrode, rr.oet worden gezegd dat de resultaten van de 

Erosimat ongunstig z~n t.o.v. die van de AEG, omdat de gerealiseerde 

vonkspleet b~ de Erosimat zeker buiten het tolerantieveld van de 

gewenste sn~spleet lift. 

Bt de Erosimat is de verspaningscapaciteit gunstiger, de gerealiseerde 

35- vonkspleet, nauwkeurigheid en coniciteit ongunstiger dan de AEG. 

40-

De slljtageverhouiing is voor beide reachines voor grotere profielen 

gel\-Okj bjj kleine eaatjes is de Erosireat ook wat dit betreft beter 

dan de AEG. 

Vatten we het onder punt g behandelde samen, dan komen- we tot de 

volgende slotconclusie: 

Het is momenteel nog geen uitgemaakte zaak welke van de twee machines 

als de beste betiteld kan worden; een en ander is te veel afhankeliJ"k 

van diverse factoren zoals gewenste nauwkeurigheid, toelaatbare 

coniciteit, soort werk ( grote of kleine profielen ) e.d. 

!Of- In het ale,-emeen is echter weI te stellen dat voor de gewone stempel 

fabricage de AEG de voorkeur verdiept boven de Erl>simat. Voor klein 

werk ( mica-sterr.pels ) voldoet de Erosimat beter (speciaal staal op 
staal ). ----------------------
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Elbomat 401 ( AEG ) ¥ K.JJ!!Ii"J(3: ..., 
e. "" " Q) 'iJ ... ., 

rJ Q) iJ ... 
'" 

Q) 
, ")t 'd ~ 

0'7 ~ " .~ -.l ~ ~ 
() ~ 

.c ~ .. "" cV ...... .... 
" " ~ <'It t).,J .... td...Q 

.q", U 

J .Q/ V (1, "".4- ell 

i '1.a \. 'iJ Q)....o "::t 
.... 

~~ ~ ~ I"d t'd 

C'f ~ i :>, ~ ~-4~~ &... :j ;;e ~ 
l!.~ q) 'i.J t,-4;z . 0 

'" st' ...... , :s • ~~ 0 \) 
~ 1\1 (/,). en ><1 > ":> 

D.. 0- 2 60 0,92 0.08 55,; 0,0; 0,04 1: 0,01 0,025 
1 13 c- m- 1 810 0,02 

2 14 D- 0- 2 75 0,13 0,015 51,1 0,03 0,04 ± 0.01 0,02 c- m- 1 810 0,02 

3 16 D- 0- 2 60 0,92 0,085 50,1 0,03 0,04 ± 0,01 0,025 c ... m- 1 765 0,02 

D- 0- 4 60 0,96 - .:t 0,02 
4 1~ 0,20 49,7 0,06 0,055 0,02 

C- n- 2 ~OO 0,05 

5 1 
D .. 0- 4 60 0,96 0,30 50,4 0,06 0,055 .:t 0,02 0,01 
C- n- 2 180 0,085 

6 12 
D.. 0- 4 '50 1,1 ? 0,21 41,7 0,06 0,055 ± 0,02 0,01 
C ... n- 2 300 0,05 -

7 19 D- 0- 4 70 0,82 0,285 49,1 0,08 0,075 :t 0,02 0,01 
D- n- 3 190 0,09 

8 20 D- 0- 4 60 0,96 0,36 42,6 0,08 0,075 ± 0.()2 0,02 
D.. n- ; 150 0,12 . 

9 21 D- 0- 4 75 0,77 0,;8 46,8 0,08 0,075 ± 0,02 0,01 
D- n- :; 130 0,16 

10 22 D- o- 4 75 0,11 0,;7 43,1 0,08 0,075 .:t 0,005 0,015 c- o- 2 130 0,14 

11 2; D- o- 4 10 0,82 0,685 41,3 0,08 0,075 ± 0,005 0,015 c- o- 2 40 0,45 

12 24 D- 0- 4 70 0,82 0,15 39,9 0,08 0,075 :!:. 0,005 0,02 
C- 0- 2 :;0 0,6 

""r'<"P" 

-" 

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN NEDERLAND 1Ii:-
45800.093 



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Bjjlage 1. 

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 

EN WERKPLAATSTECHNIEK 

Theorie betreffende RC en RLC- circuits. 

RC- circuit: R 

Rapport 
0071 

bl .24 van 30 b z. 

1 I ~ electrode 
Uo C 

t T , 
Voor de eondensator geldt: I.i = eu " c 

Q = electrische ladint: condensat'or. 
f" ::; capaciteit van condensator. v 

u :: 
c spanning over condensator. 

Voor de weerstand geldt: u = iR (2) 
r 

u = sFanningsval over de weerstand r 
i ::; stroomsterkte in laadcircuit. 

~ 

gediff: 

werkstuk 

i = C dUe (1) 
dt. 

Nu geldt: u ::; U + U (3), waarin U' ::; klemspanning van de ore 0 
voedingsbron. 

Invullen van (1) en (2) in (3) levert: 

De 

w 
C 

De 

w') 

u = He o 
du 

c 
dt 

+ u~ 
'" 

t/R8 ) 
of: u = u (1 - e 

C 0 
(4) 

energie fnhourl van de condensator na 

2 2 r/liC ') 
4- 1 ( 1 = c u = ~ c u - e " C 0 I 

energie door de weerstand opgenomen: 
T 2T/rW ') ! 

"I 2 
= it::.Rdt ::; + c u 1-e 

t~id 

2 

( ~ 

"' 0 0 t \ . 
D 

T is: 

Do 

... t 
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Het nuttig effect van het laadcircuit uitgedrukt als verhouding 

tussen de energie inhoud van de condensator en de totale hoeveel-

heid opgenomen enerL~e wordt: ' 

w c 
= 50 ( 1 _ e -1'1 RC) %. 

Het nuttig effect van het RC- laadcircuit bedraagt dus maximaa150%, 

n.L blj T - QO • In de pract1;;"k moet steeds met een ~ <: 50% worden 

gerekend. 

Uit (4) voIgt: T = CR In Uo 
-~~ 

, waarb.ij uT geIiJk is aan de condensatoI 

spanning u ten t~de T. 
c 

u -uT 
o 

Indien uT tevens gel:iJk is aan de doorslac spanning url' kan uit 

bovAnstaande be trekking de vonkfre1uentie worden bepaald t aanf,ezien 

de laadttrl veel groter is dan de ontlaadtijd. 

Uc 

Ku worrlt dus: 1 1 
f =-T- = U 

FlC In 0 

u - u
T 0 

V~~r de verspanincscapaciteit is de grootheid 

w
t 

t = w x f van belang. o. c 

w en f ingevuld levert: 
c 

2 - TIRe) 
u ( 1 - e RC. 0 i W . -tat .-
2 R T 

_____ t 

I ontlaa.dtijd 
'-'---1----,..-1 I laadtijd 

Door differentiatie vinden we dat Wtot.optimaal is veor T 
He 

= o:t 
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en f = 0,8 
RC 

Ud = -t\f2 Uo. 

Uo 

Rapport 
0071 

bl 26 vall .3() lz. 

as t. 

Bjj de frequentie f = ~~8 is het door de condensator afgegeven vermoge 

maximaal. il.angezien de door$lagspanning evenredig is r:;et de grootte 

van de vonkspleet kan dus van een optimale vonkspleet worden 

gesproken. 

RLC - circuit. 
R L 

l--I 1 [b electrode 
c 

I f j 
werkstuk 

l~ uo 

T 
Met behulp van een Laplace transformatie vinden we v~~r dit geval 

de betrekking: 

u 1 1 
o u (s) = 

c ---- . 2 R ( LC S S +- 5 +-
L LC. 

Indien R2 . > 4L is de discriminat van de noemer positief en bestaan 
C 

~r dus twee ree~le wortels m.a.w. het electrisch systeem is over_ 

kritisch gedempt. 

Als orlossing vinden we: 

1 . f3t Yt~l 
u (t) = u [1 -~ {Y e- - ~e- / 

C 0 Y_P \ .J 

• Q 1 Q R 
waar1n y", = LC en T + '" = L. 
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Ret nuttig effect 11 bedraagt in dit c;eval weer maximaal 50% 

( vgl. RC-circuit ). 

Ind -len R2<· 4 _L b t t '1 t 1 . h t ~ C t e5 aan er wee comp axe wor e s en ~s e 

electrisch systeem onderkritisch gedempt. 

De oplossing wordt nu: 

« t r-

U ( t ) =1 u 
c L 0 

1 - e 

waarin: IX 
R 

='21'""" 
2 

en w = 

Uc 

t 

{ cos wt + 

'2 1 R 
LC-~ 

w 
sin wt ') 

I 

uo~----~~--,,~~----~------

t 

~2 < 4L rt -C 

Indien we voor « = O( ongedempt ) de ontlading over electrode en 

werkstuk ten t~de T ( bij eerste spanninGsrr:aximum ) laten plaats 

vinrten, bedraagt de energie van de con~ensator op dat t~dstip ca. 93% 
van de maximaal bereikbare; dit is dUB sunstic;. 

In de praktijk is echter fA.. f 0; in '~it geval vinden we voor de top

Branning: 

l\U 

a rt/w \ 
\ 1 +e - I u = u 

C 0 J 
max 

is weer t~ berekenen: w = tot. 
eu 

o 
( 1 + e 

_ 4rt/w ') 

\ 
• J 2 

/w') 
% <:I-

I 
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riC + RLC: Door differentiaren van de u - betrekkingen is eenvoudig 
c 

Conclusies: 

te berekenen dat ingeval van een RC- circuit de u c 
ten t~de t = 0 onder een bepaalde helling begint op te 

lopen terwtl b~ een riLC~ circuit. de u - helling c 
bi." t = 0 ge l;:k aan nul is. 

Uc . 

t 
_-I ........ t. 

Voordelen van een ~LC- circuit boven een RC- circuit: 

1. In sen RLC- circuit kan de vonkfrequentie worden opgevoerd met 

mineer gevaar voor !1 navonken ". Doorda t de u aanvankeli~1c zeer c . 
langzaam oploopt kan het diilectricum zich haratellan. 

Bi: een -::0- circuit bestaat het gevaar dat er bjj hogere frequenties 

aen vla~boof' ( continue vonkoverslag ) wordt gevormd met aIle 

t::evolgen vandien ( vastlassen - kraters ). 

Door de hogere frequentiea kan ar in een RLC- circuit pertljds

('enhein meer wor,~en gerresteerd ( grotere verspaningscapaci teit ). 

r~ogeli.'ke frequenties: ;::C- circuit - 300 - 1000 Hz. 

RLC- circuit - 1000-"OO.()OO Hz. 

2. B~: R2 < 4L- levert een RLC - circuit een gunstiger nuttig effect 
C 

~ op dan sen RC- circuit. In een ~LC-circuit wordt dua rninder 

warmte ontwikkeld. 
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Bedienin~spaneel AEG: 

E F G n o 

c m p 

amperemeter 

Ladespanning l·"unken eistung . 
( inst. cRpaciteiten 

in laadcircuit ) 
( inst. aangelesde 6p~nninc ). 

Vibrator 

Vonkstand 

o nul st. 

stand: instellen 

Funkenfolc;e 
( regaling weerst. 

in circuit ) 

Fase-lampjes 

o o .3ig~l:wl dat 
o bak gevuld is 

met petroleum 

:Tet schakelaar 

Bedienings;'aneel Erosimat 

Lampje voor 
netspanning 

Regelspoel 

o 

~ 

ampere'meter 

Schakelaar veer peri
odieke opheffing van 512i1. 

1 4 

Netschakelaar 
tappenschakelaar 
( Ilschrupj}en II) 

:rteeeling 

Naar boven ( ~lgang ) 

? t--o pomp 

6 
:(a~',r ber,eden (;~lgang) 

13nlanceerspoel 

B 
Schakelaar voor sparte 
schlichtbewerking 
( scblichten 5 ) 

2 

1 

Stappenschakelaar 
( II schlichten II ) 
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Bjjlage 3. Technische gegevens van de AEG en Erosimat. 

Tafelafmetingen 

~.ax. werkstukhoogte 

Max. slag v.rl.spil 

Maximale verstelling 
van de machine kop 

Langsbewegin~ v.~. 
tafel 

Dwarsbeweging v.d. 
tafel 

Nax. verSPri~gS
capaciteit ::nm-/ . l 

rnn :J 

Vermogen 

AEG - 401 S 

2}C x 400 mm 

+ 150 mrn 

200 mm 

de kop i6 draai
baar in een vlak 
.J... tafel' en / / 
d"'arsrichting 

150 mm 

200 mm 

150 

1. KW 

Erosimat 

200 x 250 mm 

-;20 mIll 

30 mm 

165 mm 
(verticaal met 
behulp van tand 
beugel ) 

100 nun 

250 

3 KW 


