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SAME~T'1'ING

Dit afstudeerverslag behandelt de veldsterkte in een boogkanaal
in zand, zoals in smeltveiligheden, en de uitbreiding van dat
kanaal in axiale en radiale zin.

Na een inleiding over de werkingsprincipes van een
smeltveiligheid, waarin de belangrijke parameters worden
vermeld, wordt de doelstelling van het onderzoek beschreven.
Het doel van het onderzoek is te komen tot een beschrijving van
de boogspanning over de smeltveiligheid als funktie van de
stroom en de tijd.

De experimenten worden uitgevoerd met een exper~entele

cilindrische smeltveiligheid, waarin een metaalband wordt
aangebracht en waardoor een gedurende de meettijd van 10 ms een
binnen ± 5 % konstante stroom vloeit.
De gebruikte smeltbanden zijn zilver en koper met de doorsneden
5 x 0,1 mm2 en 5 x 0,2 mm2 . De stroomwaarden liggen tussen 0,4
en 4 leA.

De kanaaluitbreiding in axiale zin blijkt uit de experimenten
recht evenredig met de initiele stroomdichtheid betrokken op de
banddoorsnede, mits de Joulse voorverwarming van de band klein
is. Voor grotere stromen treedt een verhoudingsgewijs snellere
afbrand op door Joulse verwarming. De afbrand is een lokaal
elektrodeproces.

De veldsterkte in het boogkanaal wordt berekend uit de
potentialen van wolfraam sondes die in het plasma steken.
Biermee wordt een lokale, momentane veldsterkte berekend. De
ontwikkeling van de boogspanning in de tijd, duidt bij
konstante afbrandsnelheid op een in de tijd konstante
gemiddelde veldsterkte over het kanaal. Er is een
tegenstrijdigheid tussen de veldsterkten op de 2 manieren
bepaald. Op dit punt is verder onderzoek nodig.

De radiale uitbreiding van het kanaal is onderzocht door een
groot aantal doorsneden van het smeltlichaam te bestuderen. Een
eenvoudig model is ontwikkeld om deze kanaaluitbreiding te
verklaren. Met aanname van plaats-tijdverschuiving komen we tot
een verdikking en verbreding van het kanaal in de tijd. Beiden
blijken in eerste benadering lineair in de tijd toe te nemen.
De kwantitatieve resultaten van het model zitten een faktor
2 a 3 fout voor de dikteuitbreiding.
De eend~ensionale benadering en vele aannamen, betreffende
mechanismen en plasmaeigenschappen, kunnen daarvan de oorzaak
zijn.
Meer onderzoek naar de eigenschappen van het plasma, in relatie
ook tot de sondes, kan misschien opheldering van een aantal
gerezen problemen geven.
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Ahstract.

This report deals with the field-strength in an arc-channel in
sand, like in fuses , and the widening of the channel-in axial
and radial sense.

After an introduction about actingprinciples,
important parameters are described, the goal of
is stated. The aim is to describe the arcvoltage
time as a function of current and time.

in which the
this research
of the fuse in

The experiments are done with an experimantal fuse link, in
which a strip of metal is situated. Through the strip flows a
within ±5 , constant current during measuring time.
1~e strips used are of silver and copper, size 5 x 0,1 and
5 x 0,2 mm 2

• The currents are between 0.4 and 4 kA.

The burnback, elongation of the channel, is dependent of
currentdensity in a linear way. That is if Joule heating of the
strip is small. For high currents a relatively faster burnback
occurs. The burnback is a local electrode-process.

The electric fieldstrength, E, in the arcchannel is calculated
from potentials of-tungsten electrodes inserted in the plasma.
A local, instantaneous E is calculated. A time-decay is
observed. This is in contradiction with the global, averaged E,
calculated from the arc-voltage variation in time. This point
needs further investigation.

The widening of the arc-channel is investigated by observing
many cross-sections of the fulgurite. Taking into account a
travelling wave model we find widening as a function of time.
'thickness and width apear to be a linear function of time,
first order approximation. The quantitative results are a
factor 2 a 3 wrong. The used one-dimensional approximation and
assumtions, esp. concerning mechanisms and plasma-properties
can be an explanation. More research has to be done on plasma
properties, in relation to the probes.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 5

Al sinds de eerste toepassing van elektrische energie ( 1890 )
worden smeltveiligheden.toegepast om apparaten aan gebruikers
en producentenzijde te beveiligen en te beschermen tegen de ge
volgen van grote stromen zoals oververhitting en extreme krach
ten op de komponenten. Smeltveiligheden begrenzen eventuele
kortsluitstromen tot een door de fabrikant opgegeven waarde,
die afhankelijk is van de waarde die de stroom zou bereiken als
hij niet werd beinvloed door de smeltveiligheid, de zgn.
prospective current. Dat ze ook tegenwoordig nog altijd worden
toegepast komt door de simpele toepasbaarheid, de lage prijs en
de grote bedrijfszekerheid.

In vergelijking met beveiliging door middel van een schakelaar
heeft de smeltveiligheid het voordeel van het ontbreken van
ingewikkelde meet- en stuurelektronica en het genereren van
lage overspanningen bij een juist ontwerp. Een nadeel is het
eenmalig gebruik en een mogelijkheid van veroudering door oxi
datie van de smeltband. overigens zal veroudering altijd tot
gevolg hebben dat de smeltveiligheid sneller aanspreekt, de
veiligheid komt zodoende niet in gevaar. Een moeilijkheid is
echter weI de verminderde selektiviteit.

Smeltveiligheden worden toegepast in diverse gebieden van de
energievoorziening.De toepassingen blijven beperkt tot spannin
gen kleiner dan 50 kV. De meeste toepassingen zien we in onder
stations. Ook de miniatuurtoepassingen in elektronika en auto
mobielen zijn zeer talrijk. Bij laagspanning ( <1kV) moeten we,
naast huistoepassingen met nog lagere stromen, in de energie
voorziening bv. denken aan 500 V, 40-630 A en bij hoogspanning
aan 3kV, 6 tot 200 A en aan 24 kV, 6 tot 100 A (leveringspro
gramma Siemens, nominale spanningen en stromen). De maximaal
toelaatbare kortsluitstromen liggen voor 3 kV,smeltveiligheden
in de orde van 60 kA en bij 24 kV typen in de orde van 25 kA.

In de praktijk bestaat een hoogspanningssmeltveiligheid uit een
porseleinen kernlichaam waaromheen een aantal smeltbanden van
zilver of koper gewikkeld zijn (zie fig. 1). De banden hebben
veel insnoeringen. De insnoeringen zorgen ervoor dat de band op
vele plaatsen tegelijk doorsmelt. Het aantal plaatsen waar de
band doorsmelt wordt door de insnoeringen gecontroleerd. Als
geen insnoeringen worden toegepast wordt het aantal smeltplaat
sen geheel door onregelmatigheden bepaald (unduloids: insnoe
ringen door lokaal smelten, lit.8 ). Het geheel is geplaatst in
een met zand gevulde porseleinen cilinder en afgesloten door
eindkappen, die tevens de elektrische kontakten vormen.
Bij een praktijksituatie van een smeltveiligheid van In=100 A,
10 a 12 kV zijn 6 parallelle draden van 1,8 x 0,2 mm aanwezig
met 72 insnoeringen per draad,

De werking van de smeltveiligheid berust op het doorsmelten van
een metaalband ( eu of Ag ) ter plaatse van insnoeringen waarna
een afbrand ( burn-back ) in beide richtingen optreedt.De boog
die ontstaat veroorzaakt een spanningsval over de
smeltveiligheid ,Door de plotselinge stijging van de spanning
wordt de stroom begrensd en tenslotte naar nul gedwongen (zie
fig.2). Orndat de boog een zuiver resistief karakter heeft komen
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Fig. 1 Praktische uitvoering sme1tveiligheid en band.
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V en I in fase zodat maar geringe overspanningen optreden. In
de praktijk treden vele kleine boogjes in serie op zodat de
sprong in de boogweerstand en de steilheid van de boogspanning
nog groter zijn dan bij een enkel boogje.

Fig. 2
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De boogspanning is afhankelijk van de volgende faktoren:
1. De verlenging van de boog (aXiale richting). Deze
verlenging blijkt uit experimenten van Kroemer(lit.1) en
Hartings(lit.2) voor niet te grote stromen recht evenredig met
de stroomdichtheid J volgens

v=dljdt=c.J
J is betrokken op de initiele doorsnede van de band.
Eerder gevonden relaties van v met bepaalde machten van J
kunnen door de theorie van Bartings, Daalder (lit 4) verklaard
worden.

2. De veldsterkte in het plasma.
Deze veldsterkte wordt ook beinvloed door de radiale
uitbreiding van het kanaal. Als een uitdrukking voor E(J,t,x)
bekend is, kan worden berekend hoe de onderbreking in reele
foutsituaties plaatsvindt. Integratie van E naar x levert de
totale boogspanning.
Uit de vergelijking E = p.I j A zien we dat de specifieke weer
stand de koppeling is tussen E en A als I=konstant (ons geval).
Uit de experimenten moet blijken of veranderingen in E en A in
overeensternrning zijn met wijzigingen van p.

In onze experimenten gaan we uit van J=konstant gedurende S a
lS msec. Door een aantal stroomdi~htheden te beschouwen willen
we komen tot een beschrijving van het gedrag bij varierende
stroomdichtheid.
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boogspanning
een onder
Het gedrag

van de U-I-t

We proberen een uitdrukking te vinden voor de
waarmee we het gedrag van een smeltveiligheid in
breeksituatie kunnen voorspellen door berekening.
van een smeltveiligheid in een circuit hangt af
relatie van de smeltveiligheid. Met de relaties

1/2 t
Uak(t)=2. ~ E(x,t,I) dx en l(t)= ~V(t) dt (zie fig. 3)

o 0
proberen we een uitdrukking voor Uak in relatie tot t en I vast
te stellen.

anode

Fig. 3 Tekenafspraken

Voor v(t) is reeds gevonden v(t,I) = c. I(t) / Ao waarin
c = konstante afhankelijk van materiaal
Ao= oppervlakte van de doorsnede van de smeltstrip

Dit geldt zolang de invloed van Joulse opwarming van de
smeltband verwaarloosbaar klein is.

In onze experimenten proberen we E(x,t,I) rechtstreeks te bepa
len, waarbij we I in eerste instantie konstant houden gedurende
de meettijd.

Qmdat ook geldt E = p.I / A(t), waarin
~= soortelijke weerstand plasma
I= stroom door boogkanaal
A= oppervlakte doorsnede boogkanaal

kan de eveneens door ons beschouwde kanaaldoorsnede in verband
worden gebracht met de lokale,momentane veldsterkte.

Wheeler (lit 3) leidde een relatie af voor p met daarin als
variabelen onder meer de ionisatiegraad van het plasma en de
stroom. Deze relatie willen we ook in onze experimenten verifi
eren.
We voeren een aantal experimenten uit waarbij gedurende de
meettijd de stroom konstant is. De resultaten bij verschillende
stromen worden met elkaar vergeleken om tot een beschrijving
van A en E gedrag als funktie van de stroom te komen.

De experimenten betreffen Ag en Cu band van 0,1 en 0,2 rom dik
en 5 rom breed. We meten boogstroom, boogspanning en een aantal
sondespanningen tijdens het afbranden van de metaalstrip. Uit
deze experimenten kan op verschillende manieren de afbrand
snelheid worden bepaald en uit de sondespanningen de lokale,
momentane E. De analyse van het door de ontlading gevormde
smeltlichaam, de zgn. fulgerite moet duidelijkheid verschaffen
over de afmetingen van het plasmakanaal als funktie van de tijd
bij verschillende stromen en materialen.
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BOOFDSTUK 3. DE EXPERIMENTELE OPZET

Proefobjekt

Het proefobjekt bestaat uit 2 celeron cilinderhelften- waarin
een smeltband tussen messing blokken kan worden ingeklemd. De
messingblokken zitten met een koperen doorvoer vast aan ieder
uiteinde van een helft (zie fig. 4).
Door gaatjes van 0,5 mm in de cilinderwand kunnen wolfraam
sondes tegen band geplaatst worden. De gaatjes bevinden zich op
een onderlinge afstand van 5 Mm. Om ook dichtbij de smeltband
deze afstand tussen de sondes te handhaven is op 10 mm van de
band een dun stripje celeron aangebracht met daarin ook gaatjes
van 0,5 mm op 5 mm afstand.

'"
20 em

~

I I. I 01
I 12em I I

r-----I:~-b4-__+_-;------PONSGAATJES

RUBBER
--H...+-i-+-----t-"""'"'t""--+-t~ J/o;t--I~--~.O-RING

SMELTSTRIP
}---+----...;......j-----,-+-'-c----

II : WOLFRAAM

5mm"!ri PROBES,
P1 .... P-J

Fig 4. Bet proefobjekt

Na het bevestigen van de band en de sondes worden de twee
cilinderhelften op elkaar geklemd.
Met de sondes worden potentialen in het plasma gemeten (zie
meetcircuit). Aan een kopzijde van de cilinder bevindt zich een
vUlopening waardoor de cilinderholte met daarin de band gevuld
kan worden met zilverzand. Bet volume van de holte is bepaald
op 260 ml en na vulling met 440 gr zand is een dichtheid
bereikt van 1,69 gr/cm3. Deze dichtheid is bereikt door
aantrillen van het zand en bleek de maximaal haalbare. De
vulopening wordt tenslotte afgesloten met een schroef.

Boofdcircuit

Bet vermogenscircuit (zie fig.S) bestaat uit een kritisch
gedempte trillingskring gevormd door een spoel van 35 roB, een
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condensator van 6,16 mF en een dempweerstand van 3,4 Ohm. De
condensatoren worden opgeladen tot maximaal 15 kV en ontladen
over de spoel, weerstand en de smeltveiligheid. De drie
schakelaars in het circuit schakelen in de volgorde 1, 2, 3.
Schakelaar 1 start de meetcyclus, openen van 2 doet de stroom
naar de smeltveiligheid commuteren en 3 neemt de stroom weer
over als de meettijd verstreken is. Een weergave van het
circuit en de stroomvorm vindt U in figuur 5. Doordat aIleen de
top van de stroom door de smeltveiligheid gaat wordt bereikt
dat stromen van 300 tot 3000 A gedurende 10 mS binnen + 5%
constant gehouden worden. (voor additionele informatie over de
circu1tonderdelen wordt verwezen naar bijlage 2) •

.0-/5 KV

o
~

<t
cr:.<:Z:::

L..-----............._...l.._..L.. ...;;;;I;;;;;;; -4f---~ />,ee t ko o i.

kritisch gedemjJte kring

---~------lmQx
-;? - - - -~.....- --'39 I ....}(

;' : : ......
;' : .....

;' .........
;' ....

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

1j" .2,,; t 3j.,

Fig. 5 Bet vermogenscircuit en de stroomvorm

Bet meetcircuit

We meten de stroom door de smeltveiligheid met een shunt van
2,56 mohm aan de aardzijde van het proefobjekt. omdat de
aardzijde van de shunt geen aardpotentiaal heeft moet een
verschilmeting toegepast worden(zie fig.6). Eerst is
afzonderlijke registratie van de twee shuntspanningen
toegepast. Deze werden dan naderhand met Software van elkaar
afgetrokken. Later is een verschilversterker toegepast die een
aantal verzwakkerstappen had.

tov.
met

geen
over

Volt.
is de

We meten ook een aantal sondespanningen en de boogspanning
aardniveau. Deze spanningen zijn gemeten met een deler
overzetverhouding 99 kOhm 50 Ohm. Bier hoefde
differentiaalmeting te worden toegepast omdat de spanning
de shunt niet meer bedraagt dan 3 kA x 2,56 mOhm = ca. 8

In vergelijking met de sondespanningen van minimaal 200 V
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shuntspanning te verwaarlozen. De deler belast de sondes met 99
kOhm. De maximale belastingsstroom is bij 1000 V sondespanning
10 rnA en dit is verwaarloosbaar tov. de hoofdstroom van 1000 A.
De signalen uit de deler worden met het signaal uit de
verschilversterker via een meeraderige kabel over de aardrail
naar de meetkabine gestuurd. Hier is een buffer opgesteld. De
signalen worden geregistreerd door een digitaal transient
recorder systeem. Hierrnee worden maxirnaal 8 spanningssignalen
en de stroom bemonsterd met 50 kHz en opgeslagen in een
geheugen. De signalen worden in maxirnaal 255 nivo's

MEETC IRCUIT

TP.2
srRoo/'1

f./ETARfl.. D[

i
J

'-/
/ /

I /
kabel over
aar d rail

/ /

~
~./(-

"/ "
===-----,-L

Fig. 6 Meetcircuit

onderverdeeld. Vanuit het geheugen kunnen de meetsignalen naar
een diskette (floppy disk) weggeschreven worden waarna met
behulp van een aantal programma's rekenkundige bewerkingen
kunnen worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om een x-y
schrijver de meetsignalen grafisch te laten weergeven.

Als voorbeeld (zie fig.7) is een signaal
x-y schrijver dat geeft. Hierin zien we
boogspanning tov. aarde en boogstroom.

weergegeven zoals de
de sondespanningen,

Bovenstaande meting is uitgevoerd met zilverband 5XO,1 rnrn2. De
stroom is gemiddeld 660-A en de stroomdichtheid betrokken op de
doorsnede van de band bedraagt J=I/A= 1320 A/rnrn2. Bovenin
figuur 7 zien we de boogstroom (B), Igemiddeld = 670 ± 33,5 A,
dus binnen ± 5 \ konstant. Op t=l ms na het begin van de
meetcyclus cornrnuteert de stroom naar de smeltveiligheid en 0,6
ms later smelt de band door en zien we een sprong in de
boogspaning van ca 60 V. Op deze sprong kom ik in hoofdstuk 5
terug. Kanaal C is de weergave van de boogspanning.

Kanalen D t/m B geven de sondespanningen weer. D en E zitten
aan de anodezijde van de inkeping tegen de band aan. Ze volgen
de boogspanning vanaf het doorsmelten. Een enkele maal is er
geen elektrisch kontakt tussen de sonde D en de smeltband. Dit
komt door beweging van de band tijdens het afbranden. Bet gemis
aan elektrisch kontakt is te zien als dips in de sondespanning
bv. bij 3,5 en 5 ms. Als de kop van de boog de sonde passeert
ontstaat er een spanningsval over het gedeelte van het plasma
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tussen sonde en boogkop. Aan de anodezijde zien we dit als een
sondespanning lager dan de anodespanning. Aan de kathodezijde
juist als een hogere spanning tov de kathode (~aarde).

Bij enkele metingen zijn de sondes op geringe afstand (ca 0,5
mm) van de band geplaatst. Bij de sondespanningen aan de
anodezijde deed zich het verschijnsel voor dat de spanning
gedurende soms tot 2 ms gelijk was aan de anodespanning. Dit
kan verklaard worden als we aannemen dat vanaf de boogkop
metaaldruppels weggesproeid worden die elektrisch kontakt

o E F 6 H

-il-S oil 0 b

1.1ZO
- I

I'

o 2 Te Tg<9 ]0

soo

/{tlO

v
l[v1

loo

F

200

Fig. 7 Voorbeeld meetsignaal

tussen anode en sonde bewerkstelligen. Zie ook Brauwers(4) en
Beeckman (5). Deze druppels hebben invloed op de bepaling van
de inkomsttijdstippen van de sondes zoals die gebruikt worden
in hoofdstuk 4, afbrandsnelheidbepaling.
Ook is er waarschijnlijk invloed op de lokale veldsterktebepa
ling. Hierop kom ik in hoofdstuk 5 terug.
Tot zover de metingen van elektrische aard.

Als na de meting het proefobjekt geopend wordt, zien we een
smeltlichaam, de zgn. fulgerite. Deze bestaat uit gesmolten en
weer gestold zand, zandkorrels die gesinterd zijn en restanten
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van gesmolten en verdampt metaal. De fulgerites worden
voorzichtig uit de houder losgemaakt en gewogen, dit laatste in
verband met een verdere beschouwing van de gedissipeerde
energie in verhouding tot de hoeveelheid gesmolten zand.
Bieraan ben ik tijdens dit onderzoek niet toegekomen. Bij het
losmaken moet voorkomen worden dat de metaaluiteinden afbreken
van de fulgerite. Als een stukje afbreekt kan dat deel niet
meer bestudeerd worden voor wat betreft kanaaldoorsnede. Dit
begin is juist erg belangrijk. De fulgerite wordt vervolgens in
giethars ingegoten en doorgezaagd loodrecht op de
lengterichting. Uit bestudering van de aanzichten kan
duidelijkheid verkregen worden over de oppervlakte van het
kanaal en het mechanisme van de radiale kanaaluitbreiding.
Hieraan wordt in hoofdstuk 6 meer aandacht besteed.
Oak de opbouw van de fulgerite wordt in hoofdstuk 6 in detail
beschreven. Van de fulgerite wordt tbv. de bepaling van de
afbrandsnelheid (burn-back rate) de lengte opgemeten. Aan de
diktezijden van de band bevinden zich, vooral bij hogere
energie-inputs, uitstulpingen aan de fulgerite, de zgn lobben
(zie fig 7a). Die lobben blijken oak het kanaal te bevatten. De
lobben kunnen bijvoorbeeld verklaard worden door de aanname dat
het zilver een grate invloed heeft op de kanaaluitbreiding. Het
zou kunnen dat het zilver als een soort kit de zandkorrels aan
elkaar verbindt. Bet zilver blijkt voornamelijk aan de
breedtezijden van de band te zitten en hierdoor kan het kanaal
gedwongen worden zich uit te breiden in de richting loodrecht
daarop (Beeckman). Een andere verklaring is niet afhankelijk
van metaal maar enkel afhankelijk van het principe van de
kanaaluitbreiding (zie hoofdstuk 6).

Fig. 7a De lobben

De experimenten bevatten vier series metingen, combinaties van
metaalsoort (zilver en koper) en banddikte (0,1 en 0,2 rom).
serie 1,Ag 5 x 0,1 metingnummers 102 - 115
serie 2,Ag 5 x 0,2 metingnummers 61 - 78 + zander sondes 79-83
serie 3,Cu 5 x 0,1 metingnummers 201 215
serie 4,Cu 5 x 0,2 metingnummers 217 - 226
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HOOFDSTUK 4. DE AFBRANDSNELHEID
--------------
4.2 Meetmethoden

Methode 2: Hierbij is de Iengte van de fulgerite bepaald en ge
deeld door 2 maal de brandtijd om de enkelzijdige afbrandsnel
heid te verkrijgen. De brandtijd werd afgelezen uit de grafie
ken van de x-y schrijver (fig. 7). Bij een korte fulgerite gaat
meetellen de hoeveelheid metaal die in de smeltband ontbreekt
tgv. de aangebrachte ponsgaatjes. In de band worden drie gaat
jes van 2,2 mm diameter gemaakt. Bovendien worden bij de kleine
stromen 3 van de 4 verbindingsbrugjes weggeknipt. Bij een
stripdikte d en breedte 5 mm wordt totaal weggehaald

2
d ~ 3 (W.2,2 / 4 + (5-3xl,2)/4)-(3,4+2,05)d-4,45 . d mm3

rondjes brugjes

Bij een bandbreedte van 5 mm komt dit overeen met een Iengte
van ca. 2 mm. Van de fulgeriteIengte moet dan 2 mm afgetrokken
worden. De Iengte van de fulgerite werd met een schuifmaat be
paald met een nauwkeurigheid van + 0,5 mm. Grotere nauwkeurig
heid was vaak onmogelijk omdat de uiteinden geen duideIijke
begrenzing in de Iengterichting vormden (onregelmatig, schuin,
korrelig). Met deze methode wordt de gemiddelde afbrandsne~heid

gedurende de brandtijd bepaald. Vanwege verwachte onnauwkeurig
heden in methode 2 door sondeinvloeden en vanwege betere samen
hang in de resultaten volgens methode een is bij verdere bere
keningen de voorkeur gegeven aan gebruik van de resultaten van
deze eerste methode, verder genoemd vf = 1 / 2~t, (2~t van
wege enkeIzijdige afbrand).

Methode 2: Hierbij wordt de informatie uit de sondespanningen
benut. We weten imrners dat de afstanden tussen de sondes 5 mm
bedraagt. Door de tijdstippen waarop de boogkop de sondes pas
seert af te Iezen uit de grafiek en uit te zetten in een afge
legde weg-tijd-diagram kan uit de helling van de aIdus gevonden
~ijn v=s/t bepaald worden. Omdat aan 2 zijden van de insnoering
gemeten wordt kan worden vastgesteld of anode en kathode met
gelijke snelheid afsmelten. Dit is zo als de punten in het weg
tijd-diagram op een lijn liggen.

D -4,5 ms 6 flO

E -2,4 ms
F 3,2 ms h+
G 6 ms

1
H 20 ms b

-'l.

X -Q.-5

-t.o -t€ 0 t F tr;. tit ~t
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In figuur 7 definieren we ti als de tijd verstreken tussen ont
steken van de boog en het passeren van de-boogkop ter plaatse
xi van sonde pi. In figuur 8 definieren we de plaats van de in
keping x=0. Nemen we verder aan dat de insnoering zich tussen
probe E en F bevindt. Probe E op afstand a en F op afstand b
(a+b=5 mm). De afstanden a en b zijn onbekend, maar dit is in
de berekening niet belangrijk. De tijden voor de sondes D en E
worden als negatieve tijden uitgezet, de andere als positieve.
Oit de helling van de lijn door de punten ti,xi wordt de
atbrandsnelheid vpr bepaald.

4.2 Analyse en resultaten

Al in 1948 onderzocht Kroemer (lit.l) de afbrandsnelheid van
metaalbanden in zand zoals in smeltveiligheden. Door Bartings
en m~j zijn experimenten gedaan waarbij meer aandacht is
besteed aan het konstant blijven van de boogstroom tijdens het
afbranden. Gnanalingham (lit.6) deed experimenten bij een
varierende boogstroom en voor de momentane snelheid vond hij
een afhankelijkheid van de momentane stroom in de volgende
vorm: 0,6

v(I) =(4,6 + 0,219 ~ I ) I / (100 A)

Hartings (lit 2,4) vond een grote invloed op de afbrandsnelheid
van de joulse voorverwarming van de smeltband. Door
temperatuurstijging van het metaal,voordat de boogkop passeert,
is minder energie nodig om de band te doen smelten en zal de
afbrandsnelheid toenemen. Hij stelde een lineaire
afhankelijkheid van de stroomdichtheid vast volgens

v = c ~ J met c uit de experimenten bepaald

c Amm3/AsO
Ag SXO,l

1,16
Ag SXO,2 Cu SxO,l Cu SxO,2mm2

1,17 1,27 1,17

m~ts de invloed van joulse opwarming klein blijft en liefst
voor de hele meetserie (J .t) gelijk. Hartings nam op grond van
vergelijkbare metingen uit de vacuum-theorie aan dat de afbrand
voornamelijk wordt bepaald door elektrodeprocessen en niet door
energie uit het plasma. Voor de meetresultaten zie de grafieken
1 tm 4.

De afstanden van anode en kathode tot de inkeping waren na de
meettijd binnen de meetnauwkeurigheid aan elkaar gelijk. Uit
deze metingen aan de fulgerite en het op een lijn liggen van de
punten ti,xi in de weg-tijd-diagrammen konkluderen we dat de
afbrandsnelheid aan anode en kathode gelijk is.
Door het wegsproeien van metaaldruppels van de kop van de boog
zijn de tijdstippen ti in methode 2 niet erg nauwkeurig te
bepalen. We veronderstellen dat de invloed aan anode en kathode
gelijk is zodat toch resultaten uit methode 2 gehruikt kunnen
worden.

Konkluderend: We nemen aan dat de afbrandsnelheid bij geringe
invloed van joulse opwarming recht evenredig is met J.
De anode- en kathodeafbrandsnelheid Z9n gelijk en onafhankelijk
van t.
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HOOFDSTUK 5. VELDSTERKTE IN BET PLASMA

5.1 INLEIDING

In onze experimenten meten we spanningen van sondes die elek
trisch kontakt maken met het plasma. Door de spanningen als
funktie van de tijd te beschouwen kan de momentane veldsterkte
op de plaats van de sondes bepaald worden.
De lokale, momentane veldsterkte willen we weten om door inte
gratie van E(x,t) over de lengte l(t) de boogspanning te
berekenen. 1 t

U (t) = ~E(X,t) dx met l(t)=-!,V(t) dt
a a

Als geldt v(t)=konstant dan is l(t) = v.t.

In de praktijksituatie willen we het boogstroom- en spannings
verloop gedurende de onderbreking weten. De toenemende boog
spanning beinvloedt uiteraard de hoogte van de stroom in het
foutcircuit. (zie ook fig 2).
De lokale veldsterkte is van de volgende faktoren afhankelijk,
volgens de formule E = p.I j A
1. De specifieke weerstand p.
2. De stroom door het plasma. In onze experimenten gedurende de

meettijd konstant.
3. De oppervlakte van de kanaaldoorsnede.

ad 1,2. De specifieke weerstand p is een funktie van de plasma
temperatuur Tp. Fraser(12) heeft in metingen aangetoond dat de
energie opgeslagen in de boog verwaarloosbaar is tov de energie
die direkt naar de omgeving verdwijnt. We mogen dus spreken van
een stationair brandende boog. In de evenwichtssituatie is Tp
de temperatuur waarbij evenveel warmte wordt afgevoerd als er
door elektrische energie E.I bijkomt. De temperatuur wordt dus
op zijn beurt weer beinvloed door E en I.

ad 3. De zgn. lumen area A(t), de doorsnede van het plasma, is
afhankelijk van de brandtijd van de boog op die plaats. De
doorsnede neemt toe met toenemende tijd omdat de wand (zand)
zich verplaatst door smelten van het zand. Voor de vergroting
van A kunnen twee belangrijke oorzaken gegeven worden.
1. De dichtheid van vloeibaar zand is groter dan van vast zand

in korrelvorm.
2. Het vloeibare zand wordt in de holten tussen de omringende

zandkorrels geperst, door de hoge druk in het kanaal.
Hierop kom ik in hoofdstuk 6 terug.

reedsis

waarbij hij de
plasma volledig
vond een even-

model
en het
en hij

de veldsterkte in een boogontladingOnderzoek naar
gedaan.
Kroemer (lit 1) gebruikte de spanning tussen twee sondes op
48 rom van elkaar en bepaalde zo een gemiddelde veldsterkte. Hij
vond een lineaire afhankelijkheid van de stroom. De gevonden
veldsterkte was 200 a 300 Vjcm.
Haecker (lit 11) ontwikkelde in '64 een
wandtemperatuur konstant veronderstelde
geioniseerd. Dit geldt bij grote stromen

redigheid van E met Iq~
Fraser (lit 12) deed experimenten waarbij de boog brandde in
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een glasbuisje en bij een exponentieel dalende stroom. Ook hij
~ond een zelfde evenredigheid met de stroom als Maeeker boven
een stroomdiehtheid van 200 A/rnm2.
Wheeler (lit 13) leidde een theoretiseh model af voor een Lo
rentzgas. Hierin wordt verondersteld dat de ionen stilstaande,
massieve bollen zijn en dat de elektronen geen invloed op
elkaar uitoefenen. Hij ging uit van een eilindriseh kanaal en
vond de volgende afhankelijkheid:

1\
0,4 _0,'1 -o,'f

E = 0,267 (Z.Ln ) .~.A ;A in (em) levert E in (v/em)
waarin A=mat. konstante, A=lumen area, Z=ladingsgetal ionen
Gnanalingham (lit 6) bouwde voort op de theorie van Wheeler.
Voor een reehthoekig kanaal met B»2D (dikte 2D, B-1 em) leidde
hij af:

A 0,'1 0," -I
E = 0,218 (Z.Ln/\) .I.A ;A in (em) levert E in (v/em)
Na aanvulling door Daalder (zie ook 2) voor wat betreft de
breedte die hierin niet meer voorkwam komen we tot:

E = 0,0173 (Z.Ln
0/'1 0,1.( -I 0,4

) . B . D . I ; B, D (m) geeft E in (V/m )

5 .2 PLAATS-TIJD VERSCHUIVING en ANALYSJ::

We nemen aan dat er een soort golfkarakter aanwezig is van het
potentiaalverloop en de kanaalgrootte. Veldsterkteverloop en
kanaaldimensies sehuiven met een konstante snelheid v in axiale
riehting van de inkeping op x=o af.
In tormulevorm is dit weer te geven als U(x+dx,t+dx/v)-U(x,t)
en A(x+dx,t+dx/v)=A(x,t).
Het potentiaalverloop heeft zieh na tijdje dt verplaatst over
een afstand dx = v.dt. Deze eigensehap is van groot belang voor
de berekening van de veldsterkte E = dU/dx uit de geregisteerde
U(Xp,t), waarbij Xp de plaats van probe is. De plaats-tijd
versehuiving betekent ook dat het potentiaalverloop ter plaatse
van versehillende probes gelijkvormig is. Dezelfde spanning,
tov aarde aan de kathode-zijde en tov anode aan de anode-zijde,
zal dt = dx/v in de tijd versehoven aan de versehillende probes
optreden (zie ook fig 7, hiervoor vermeld).

vandifferentieren
x2

_
!dE(X,t)

J - dx
xl dt

het

dXl

dt
+ E( Xl, t)

dt

dX2
= -E( x2, t)

dt

Beeekman (5) analiseerde de spanningen van de sondes voor het
berekenen van de lokale veldsterkte.
A~s de spanningen van de sondes als funktie van de tijd bekend
zijn en v=konstant, dan geldt voor het potentiaalversehil tus
sen twee willekeurige plaatsen in het plasma

x2
Up2 - Up1 = - JE(X,t).dX

Xl
met de regel van Leibnitz voor
integralen voIgt dan
d(Up2-Up1)

De plaats-tijd-versehuiving houdt in dat:

dE dE dE dE dE
+ V.-- = 0 (x>O) en - V.-- 0 (x<O)

ot ax dt dt dx
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Als xl de positie van de anode is die met snelheid v beweegt
dan geldt voor het spanningsverschil tussen een probe en de
anode:

d(Up - Ua)

v.dt
E( a, t )

Xjd E(X,t)
- dx=

a (} x

E(a,t) + E(xp,t) - E(a,t) = E(xp,t)

Evenzo voor de bewegende kathode en spanning tov kathode:
d(Up - Uk)

=-E(xp,t)
v dt
Deze twee formules liggen ten grondslag aan de berekening van
de lokale, momentane veldsterkte ter plaatse van de probes uit
de afgeleide naar de tijd van de probespanning.

Ook voor de totale boogspanning kan een soortgelijke afleiding
worden gegeven als we voor de plaats x=O de E berekenen:
dUb d(Ua-Uk)

-2 v E(O,t)
dt dt

Uit het verloop van de boogspanning, zoals in ons experiment
gemeten, kan al veel gezegd worden over het verloop van de
veldsterkte in het kanaal.

Om te controleren of de relatie van Wheeler en Gnanalingham mbt
de stroomafhankelijkheid van de veldsterkte juist is kunnen we
kijken naar de helling van de boogspanning. Voor dUb/dt geldt
nl.als t klein

1,4
dat dUb/dt evenredig met I zou z2Jn. Dit voIgt uit relatie
dUb/dt=-2.v.E(O,t) en met V=C.J en de relatie van Gnanalingham.
We nemen aan dat in de eerste tijd B en D nog niet veel veran
derd zijn.

5 . 3 MEETMETHODEN

Zoals in 5.2 is aangetoond geldt voor de veldsterkte op de
plaats van sonde i:

E(x,t) .. -
d -(V(Xi,t)-V(kop,t)

d x

d ,D. V

vf dt

Uit het verloop in de tijd van de sondespanning en de kopspan
ning kan dus een momentane, lokale veldsterkte bepaald worden.
We zien dat we voor de berekening de sondespanning ten opzichte
van de kopspanning moeten weten. Voor de sondes aan de kathode
zijde is dit de gemeten spanning want kathode is aarde. Voor de
sondes aan de anodezijde moet eerst het verschilsignaal
ge"plot n worden. We trekken raaklijnen omdat we een momentane
waarde van dV/dt moeten bepalen.
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Methode 1.
Hierbij trekken we de raaklijn aan de sondespanning in t, op
welk tijdstip we de veldsterkte willen weten. De toename van
Vce=Vc-ve in tijd dt delen we door vf.dt. We gebruiken in deze
berekeningen vf omdat hierin geen onnauwkeurighedendoor de
sondeinvloeden zitten.

c

fu
,

~-- ----'- -- ----7'
diE"

I

E

/'
;/

;/

/' H../

Fig. 9 Bepaling van veldsterkte uit helling sondespanning.
(zie voor toelichting ook fig 7)

Deze methode heeft het nadeel dat een meetpapier (zoals fig 7)
al snel vol met raaklijnen komt te staan waardoor het overzicht
verloren gaat. Bovendien moeten we bij deze methode 2
spanningen en 2 tijden van elkaar aftrekken voor iedere E(x,t).
Een oplossing hiervoor is het werken met de hellingshoek van de
sonderaaklijn.

Methode 2.

Na aftrekken van de anodespanning van de betreffende
sondespanningen, bepalen we de hoek die de raaklijn maakt met
de tijdas. Software waarmee aftrekken achteraf mogelijk was, is
door dhr. Wilmes geschreven en door ons gebruikt.
De tan 0(. vermenigvuldigen we met de veldsterkte die behoort bij
een hoek van 45 graden (voor E(45) methode 1 gebruiken).

E( O() = E( 45 0 ). tan l)( ( E( 45) brengt de schaalfaktoren
van de assen in rekening )
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Nu hoeven we enkel de hoek~ te bepalen. Dit gaat erg goed door
het meetpapier op een tekentafel te plakken en de hoek af te
lezen van de tekenkop. De horizontale lineaal van de kop kunnen
we als raaklijn neerleggen. Dit voorkomt de onoverzichtelijke
vele raaklijnen. Zie figuur 10.

~-

~2
I
I
I

I
I

I
I
'iI'!

t

L 2X'l:l: L -z'x'y'

d (2,'1) = d (z',y')

ru. [v1
:Z~.-.:'

", I/, ,
"" ,I

"" I II

d(-z',y')
I
I

fig. 10 Bepaling veldsterkte door hoekmeting.Methode 2.
Fout tgv meten voor aftrekken anodespanning.

Het is eenvoudig in te zien dat we onjuiste resultaten verkrij
gen als we uitgaan van de hoek tussen de anode- en de sonde
spanning (fig 10). Nemen we voor de veldsterkte behorend bij
sonde E de hoek tussen de raakIijn xy en boogspanning xz dan
representeert de tanLzxy niet dV/dt=d(z,y)/(t3-tl). Voor de
sondes aan de anodezijde moeten we eerst het verschilsignaal
met de anode- (=boog-) spanning uitschrijven. Dan zien we dat
d( z, Y)=d( z· , y') en tan 0< representeert weI dV/dt. Goniometrie
in de driehoeken xyz en x'y'z' met gegeven dat de tijden geIijk
zijn en d(y,z)=d(y'z') toont dit aan.
Deze methode evolueerde in de volgende verfijning.
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Methode 3.

Als we de hoek~ hebben vastgelegd via de tekenkop kan deze
overgebracht worden naar een schaalpapier waarop een verticale
schaalverdeling van bv 0-800 V/cm. We bepalen een punt op de
horizontale as, voetpunt, dat voor iedere meting verschillend
kan zijn. We berekenen de veldsterkte b die behoort bij een
helling 1. Uitgaande van deze waarde b gaan we op het
schaalpapier onder 45 naar linksbeneden. Ret snijpunt met de
horizontale as is het voetpunt. Als we vanuit het voetpunt met
hoek~ naar boven gaan vinden we direkt de veldsterkte a
behorend bij hoek~ . Zie figuur 12.

E (Pj , t 1) - Q
Ub

~lE

~;
p

V/cm P
p.

_'V"'s~c:~ j
ijking /

) P

/0.."'----

Veldsterkte bepaling
/

./
./

voet
punt

j
'" 0(

Fig. 12 veldsterkte-bepaling met schaalpapier.
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5 • 4 MEETRESULTATEN

dUb I dt metingen.

De resultaten zijn uitgezet tegen I 1,4 om de theoretische
afhankelijkheid zoals geopperd door Gnanalingham,Daalder te
toetsen. De resultaten duiden op de juistheid van de evenre
digheid van E met ltO,4.
De resultaten zijn weergegeven in de grafieken 5,6,7 en 8.
Deze beantwoorden geheel aan de verwachtingen met uitzondering
van de metingen met 0,2 rom dikke koperband. De lijn door de
meetpunten gaat niet door de oorsprong. Een verklaring hiervoor
hebben we niet kunnen vinden. Voor de metingen met zilverband
0,2 rom zijn ook enkele experimenten uitgevoerd zonder sondes.
De resultaten wijken niet erg af. De invloed van de sondes op
de totale boogspanning is dus gering. Dit sluit echter niet uit
dat de metingen van de potentialen in het plasma foutief zijn
door de sondeinvloeden. Bierover meer in Opmerkingen aan het
einde van dit hoofdstuk.

Globale veldsterktemetingen z~Jn uitgevoerd door E= dUb/dt.1/2v
te berekenen. De globale E is ook uitgezet als funktie van de
stroom in de grafieken 9 en 10. Bierin vinden we de afhanke
lijkheid van E met ltO,4 terug zoals de theorie voorspelt. Dit
was te verwachten omdat relaties v=cJ en dUb/dt=k.l~1,4 reeds
klopten.
Voor stromen beneden 1000 A liggen de meetpunten goed op de
lijn E (Vim) =1,2.10t3.l10,4 (A). Voor hogere stromen vinden we
afwijkingen. Orndat deze afwijkingen voor de grotere l's ook al
bij de v-J resultaten te zien waren is dit gezien de E-bereke
ningswijze, niet verwonderlijk.

De sprong in Db op t=O (zie fig 7) zou duiden op een zeer grote
E aan de kop van de boog. Echter een gedeelte van deze sprong
wordt veroorzaakt door de anode- en kathodeval die ca 20 V
bedraagt, een ander gedeelte komt voor rekening van een sprong
in de lengte 1 die niet vanaf nul begint maar zeer snel naar
een waarde van ca 1 rom springt vanwege de ponsgaatjes die in
de band zitten. Bet overblijvende dee1 zou dan voor rekening
van de grote E kop komen. Bet verdere verloop in de boogspan
ning duidt op een in de tijd tamelijk constante E met een
lichte daling voor grotere tijden. De boogspanning is nl. vrij
weI lineair met de tijd met een geringe daling aan het einde.
Voorwaarde hierbij is weI dat v = konstant. Voor meer over deze
konstante veldsterkte in het kanaal zie ook de opmerkingen aan
het einde van dit hoofdstuk.

blijkt vrijwel onafhan
a 70 V te bedragen.
dikte van de band. Gezien

resultaten is dit verschil

de
van

naar

sprong op in
een overzicht
ook verwezen

wat grotere
en 12). Voor
U(t=O) wordt

De sprong in de boogspanning op t=O
kelijk van de stroom en materiaal 50
Er lijkt een afhankelijkheid van de
de tamelijk grote spreiding in de
echter niet overtuigend.
De dunnere banden leveren een
boogspanning. (zie grafieken 11
de globale E metingen en de d
tabel 1.
DoIengowski vindt voor stromen boven ca 200 A een relatie
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Ub(t=O) = 20~5 + 1,5. ItO,39 . Voor 1 kA/mm2 komt dit uit op
Ub=33±5 V. Onuprienko, Wright en ~eaumont vinden uit het
samenkomen van twee boogjes dat Ub=25±S V. Onze resultaten zijn
echter wat hoger. Misschien dat metingen aan meervoudige,
samenkomende boogjes aanvullende informatie kunnen geven.

Voor een aantal experimenten met Ag 0,2 en Cu 0,1 zijn de
momentane,lokale veldsterkten bepaald uit de sondespanningen.
Hieruit zien we dat de veldsterkte begint met een hoge waarde
van 500 a 700 V/cm en dan snel daalt tot een waarde van 150
V/cm binnen ca 3 ms. Zie voor de grafische weergave van de
resultaten bijlage 3. De punten in de grafieken zijn de af
zonderlijke waarden van de momentane veldsterkte op de plaats
van een probe, uitgezet tegen de tijd na het passeren van de
boogkop op die plaats. De kruisjes zijn de gemiddelden over de
verschillende plaatsen. De metingen zijn vanwege het nemen van
een raaklijn (zeker bij grotere hoeken) nogal onnauwkeurig.
Vooral aan het begin is dus de waarde van E erg onzeker.

Bet dalende verloop van de veldsterkte wordt tegengesproken
door.het verloop van de boogspanning in de tijd.
Daarom is ook afgezien van het opmeten bij de andere twee se
ries omdat verder onderzocht moet worden of de sondes niet de
hele bepaling van E in de war sturen.

5.5 OPMERKINGEN

Als we ervan uitgaan dat de tijd-plaatsverschuiving geldig is
en v=konstant=onafhankelijk van t dan kan uit het feit dat
dUb/dt nagenoeg konstant is gedurende de meettijd gekonkludeerd
worden dat E=konstant in de tijd, onafhankelijk van de plaats
in het kanaal en onafhankel~jk van de toenemende kanaaldoorsne
de. De metingen met de probes die een ander resultaat voor E
geven zouden fouten kunnen bevatten omdat niet bekend is wat de
invloed ervan is op de boog. Vreemde materialen, zoals in dit
geval wolfraam, kunnen de boogeigenschappen beinvloeden. De
soortelijke weerstand hangt o.a. af van ionen en elektronen
concentraties. Waarschijnlijk smelten de sondes een beetje en
hierdoor komt voortdurend wolfraam in het plasma terecht. De
spanningen die we met de sondes meten worden, vooral kort nadat
de kop van de boog gepasseerd is, beinvloed door de druppels Ag
of Cu die van de band afkomen. Het is niet vast te stellen wat
het werke12jke potentiaalverloop in het plasma geweest zou zijn
zonder de probes. De drupPels hebben invloed op de lokale
weerstand van en met het plasma. Zie ook hoofdstuk 7.
Stel dat de sondes ideaal meten, in het geval er geen invloed
is van druppels en sonde dan komen we tot fig.13 . Bierin is de
spanning tussen de sondes steeds konstant omdat E =konstant en
de probeafstand ook. We nemen aan dat de sprong in de
boogspanning voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door
een soort anode- en kathodeval. Deze spanningssprongen zijn ook
terug te zien in het geidealiseerde plaatje. Een ander gedeelte
van de sprong in de boogspanning is afkomstig van de inkeping.
De afstand tussen de elektroden springt ineens op de waarde dx
met de bijbehorende spanning dx.E. De helling van de
sondespanningen is de helft van de helling van de boogspanning.
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Figuur 13. Geidealiseerd meetsignaal
druppelinvloeden met E=konstant

zonder sonde en

Samenvattend: Als we de tijd-plaats verschuiving handhaven dan
voIgt dat E onafhankelijk is van x en t. Dan zijn de metingen
met de sondes onbetrouwbaar. Mogelijke oorzaak van de
onbetrouwbaarheid is de invloed die de sondes en metaaldruppels
hebben op het plasma.

Als we de aanname van het golfkarakter verlaten en de E uit de
sondemetingen weI vertrouwen dan zal vanwege dU/dt =konstant=
x(t).Egemiddeld, de gemiddelde veldsterkte in het kanaal gelijk
moeten blijven. Bij een dalend verloop in de tijd zoals de
sondemetingen dat geven zou dan de veldsterkte aan de kop
groter moeten worden voor toenemende t. Een lichte tendens in
deze richting is in de metingen te zien maar kan ook
toegeschrevn worden aan een grotere momentane v zodat de
berekende E in feite te hoog is. (Eberekend=1/v.du/dt).

Konkluderend: de probespanning geeft misschien door de
aanwezigheid van metaaldruppels en de probe zelf een verkeerd
beeld van de potentiaal op de sondeplaats. Verder onderzoek wat
deze beinvloeding betreft is nodig. Mogelijk kan een sonde van
een voorspanning worden voorzien en kan een V-I-karakteristiek
worden opgenomen terwijl de boog brandt.
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E volsens 1/2vf.dLl/dt

SERlE 1 Z I I... VE:G:Bc':'d'![1 1::- X o ~ 1. 'liIY,2~J

ITI (-? -1:, i '-I ~'1 I u:~ ) [(k'.)/m) () LlLl[')] t::::o
109 400 '70
102 510 :I.?~08 63
103 (j,SO :I."7~a(~) ,1;)7

·104 (74:5 :~O <30 I::"'==-...J ~_I

105 :1.0:1.0 20~83
.., ~1

.r .~._

106 1.1. :50 20 .• 37 66
107 1300 20~32 77
11,4 1400 2:L !'B:~

1::"1::-
,J,J

115 1~500 23~?3 60
116* 15'75 70
108* l(SOO 22~3 80
110 1600 21,88 84
111* 3600 21,26 63
112 2000 22,-09 63
113* 2000 229'1 63

SEFnE 2 ZII...VEF~DAND
1::- X 0~2 mll12,J

fTIetin~ I (A) E(kt"l/m) d Ub[~)J t:=:O
61 360 11 ,23 48
62 470 12~O8 4E~

63 60:5 :1.6 ~ 12 ('S2
64 750 :1.8,6;3 :54
65 820 1. 5,7:5 \ :::;6
66 9'70 1<7d~) 70+~:5

67 :1.070 19d7 50
68 :1.190 Hl~9 "" ('..J ,)

70 1240 60
69 1285 (SO+5
'73 14(S5 ,.,..., ..., ( .... I::"r::"'

"":.,:..,. ...:..0 ,J,.J

71 1485 22.8:5
72 1640 21~'7 60
74 183:5 20 ~:l.8 ~50

76 1.9<~5 2:1.,02 ·:s0
77 2:1.90 20:,69 I' 1--

t..) ..J

78 2070 60
zander f':> rob(,~s dLi/dt
lTIet:i.ns I (A) E (k.l)/m) d Lli":.1[l)]
82 1200 ~5 1 ~::; ::~ ~ ::5
83 1310 30
80 172:5 ~:5 () 8:1.
75 :~04~5 65 ("7~:.) !o'·4
79 2:t2~7j :50 9 :~~ ~ ~:5

TABEL 1
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E tesen I tabe]. en SF'rong :i...n Ub CH'" t::O

SERrE 3 KOPER BAND 5 X Ov1 mm2

meting I ( A) E(kVlm) ,.j Ub [l) J t::::O
.204 390 13v8 4~5

203 485 :I.5v3 50
201 660 :l.7vCl8 1::"1::-

,.J ,J

214 740 :I.5v97 ~51

202 850 19v98 60
205 1030 20v48 6~5

209 H2O 20vO ~50

206 1205 19v53 50
210 1275 21v10 60
207 1315 23v.15 56
211 1410 24 v.58 60
213 1650 22,47 50
212 1680 21,38 60
215 1860 21v:L6

SERrE 4 I';;OPERBAND l::- x 0,2 ITi 111 2,J

meting I ( A) I:: (1~,Vlm) d Ub['.)J t:=:O
217 1030 19,8 46
218 1220 21,88 ~:53

220 1430 19v71 \ 48
2:1.9 1620 21v26 4'::-.. ,J

221 1870 20,12 53
222 2010 19v59 4"..:..
223 2250 :1.7,62 49
225 2400 18v09 50
226 2580 19,35 I::' I='

-J ,J

TIiBEL 1

E vol~ens 1/2vf.dU/dt

3.3



HOOFDSTUK 6 OPPERVLAKTEBEPALING

6.1 INLEIDING

Waarom is kanaaluitbreiding belangrijk?
We willen kontroleren of het verband E=p.I/A geldt voor onze
gevonden E en A. Pijnenburg leidde een model af voor de
uitbreiding van het kanaal in radiale zin in de tijd. Hij nam
aan dat de dikte-uitbreiding werd veroorzaakt doordat vast zand
smelt en omdat vloeibaar zand een grotere dichtheid heeft dan
vast zand in korrelvorm komt er ruimte vrij voor het kanaal.
Hij nam enkel geleidingswarmte in ogenschouw en vond een
uitbreiding van het kanaal met~ .

Ook Gnanalingham heeft oppervlakteuitbreiding bestudeerd. Zijn
experimenten werden uitgevoerd bij een sterk varierende stroom
en de door hem afgeleide relatie's zijn sterk gekoppeld aan
zijn experimentele resultaten.

De mogelijke mechanismen van de kanaaluitbreiding.
1) Pijnenburg nam als mechanisme aan dat enkel het verschil in
soortelijke dichtheid tussen vloeibaar zand en vast zand in
korrelvorm de kanaaluitbeiding in radiele zin bepaalt. Als de
korrels als bolletjes met gelijke diameter gezien worden die in
de dichtste bolpakking liggen is dit dichtheidsverschil 26 %.
2) Uit de metingen onder de microscoop zien we dat het
vloeibare zand is gedrongen tussen de korrels die wat verder
weg van het plasmacentrum liggen. Hierdoor veronderstellen we
dat er ook warmte wordt weggevoerd van het plasma doordat
opgewarmd zand (vloeibaar) tussen de korrels geperst wordt door
de hoge druk die in het kanaal heerst.
3) Mogelijk wordt het zand ondanks het aantrillen to?h nog wat
samengeperst. Dit is gekontroleerd door aangetrild zand, in een
cilinder, onder een drukbank te plaatsen en de verplaatsing als
funktie van de kracht te registreren. Bij een druk van 20
atmosfeer was nog geen verplaatsing te konstateren. De
samendrukbaarheid van aangetrild zand kan dus verwaarloosd
worden.

Uit deze mechanismen zien we dat de snelheid van uitbreiding
van de volgende faktoren afhankelijk zal zijn
-De pakking van het zand. De vulgraad hangt af van de verdeling
van de grootte van de korrels. Als kleine korrels in de ruimten
tussen de grote korrels kunnen zitten zal de dichtheid groter
zijn. Met zeven is de korrelgrootte-verdeling van het door ons
gebruikte zand bepaald. 65 % 0,125< d <0,25 mm
en 35 % 0,25< d <0,5 mm.
-De snelheid van kanaalvergroting is ook afhankelijk van de
viscositeit van het vloeibare zand dat tussen de korrels
geperst wordt. Bij hogere temperatuur is het zand waar
schijnlijk dunner vloeibaar dan bij lage temperatuur. Met
vloeibare zand kan dan gemakkelijker tussen de korrels geperst
worden en er zal meer warmte per tijdseenheid afgevoerd worden
uit het plasma.
-Uiteraard is de lokaal gedissipeerde energie in het plasma
belangrijk voor de uitbreiding van het kanaal. Als E.l groter
is dan zal de kanaaluitbreiding sneller zijn.
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Hoe ziet een aanzicht van een doorsnede eruit?
Hij zilver zien we een ruimte waarin de boog heeft gestaan die
gedeeltelijk gevuld is met een schuimachtige, gele massa. De
gele kleur duidt op Ag-damp. Het schuim is vermoedelijk
ontstaan na het doven van de boog, doordat de druk van
binnenuit wegviel en damp in de kanaalholte kwam, daarbij
vloeibaar zand met zich meenemend. Bij koper is geen schuim
aanwezig in de kanaalholte en de holte op zich is ook beter
rechthoekig. Aan de rand van de holte zien we een laagje
vloeibaar en daarna gestold zand waarin metaaldamp zit. Bij
kpper is dit laagje zand rood gekleurd en bij zilver geel. Iets
verder van het kanaalcentrum zitten in het gestolde zand nog
zandkorrels die niet gesmolten zijn. Daarbuiten vinden we een
gordel van metaaldruppels die blijkbaar in druppelvorm van de
band verwijderd zijn. Buiten deze druppelgordel bevindt zich
nog zand in korrelvorm dat echter wel aan elkaar vast z~t door
sintering.

De lobben.
Aan de korte (dikte) zijde van de band namen we uitstulpingen
waar. Beeckman opperde reeds het idee dat de kanaaluitbreiding
in de dikterichting geremd werd door de metaaldruppels die de
zandkorrels ahw aan elkaar lijmden. Met het idee dat de
kanaaluitbreiding voor een belangrijk deel bepaald wordt
doordat vloeibaar zand tussen de korrels geperst wordt kan een
grotere weerstand voor wegvloeiend zand in de dikterichting
inderdaad een oorzaak zijn voor het ontstaan van lobben.
Aan de diktezijden van het kanaal is per volume-eenheid meer
oppervlak beschikbaar waardoor het vloeibare zand kan
wegvloeien. Dit betekent dat de kanaaluitbreiding in de
breedterichting gemakkelijker gaat dan in de dikterichting,
omdat er minder weerstand in die richting is. Meer vloeibaar
zand betekent ook dat de temperatuur door convectiewarmte
sneller stijgt in het gebied waar de lob gevormd wordt.

6.2 MEETMETHODE

De fulgerites worden na ingieten in een kunsthars met een
diamantzaag van ca 1 rom dikte loodrecht op de lengteas in
plakken van ca 1 rom gezaagd. Zo verkrijgen we een aanzicht van
het boogkanaal iedere rom in axiale richting. Door bestudering
van deze aanzichten werd de ontwikkeling van de kanaaldoorsnede
in de tijd dUidelijk omdat we een tijd-plaatsverschuiving
aannemen. De dikte en breedte van het kanaal werden onder een
microscoop met een meetocculair opgemeten. Als grens van het
kanaal werd de scheiding tussen het vloeibare zand en de open
of met schuirn gevulde ruimte genomen. Bij de experirnenten met
koper was deze grens duidelijker aan te geven dan bij zilver.
Vanwege de onregelrnatigheid van het kanaal is de dikte op 5
plaatsen opgerneten en daarna gemiddeld. De in de grafieken
vermelde afstanden zijn de afstanden tot de uiteinden van de
fuIgerite. De kop van de boog lag niet in aIle gevallen
dUidelijk vast omdat soms een stukj~ van de fulgerite was
afgebroken. Ook is het begin niet regelrnatig zodat daardoor
fouten geintroduceerd worden. Voor een uitgebreide beschrijving
van de werkwijze bij de oppervlaktemetingen wordt verwezen naar
bijlage 6.
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6.3 MODELVORMING

Het door Pijnenburg ontwikkelde model dat aIleen de
kanaaluitbreiding door verschil in dichtheid tussen vloeibaar
en vast zand in aanrnerking nam blijkt niet te voldoen. Hij nam
aan dat aIleen warmtetransport door geleiding plaatsvond. Hij
vond dat de dikteuitbreiding met v'tmoest gaan. Zoals Hartings
heeft berekend komen de resultaten van Pijnenburgs model veel
te laag uit (ca 40 x). De beschouwingen van de kanaaldoorsneden
leidden tot de veronderstelling dat het warmtetransport door
convectie veel belangrijker was dan door geleiding. Dit leidde
tot een model waarbij de kanaaloppervlakte vergroot werd door
het afvoeren van vloeibaar zand uit de kanaalregio.

het
de

het
het

moet

Beeckman introduceerde een lokale energiebalans en Hartings
gebruikte die ook om een model te vinden voor de
kanaaluitbreiding (fig 14). Hierbij beschouwen we een stuk dx
in de lengterichting van het kanaal. Het toegevoerde vermogen
moet gelijk zijn aan het afgevoer~e vermogen. De energieafvoer
wordt verzorgd door het opwarmen en smelten van het zand.
Vervolgens wordt dit zand vloeibaar en eventueel verder
verwarmd tussen de korrels geperst met temperatuur Tv.
We nemen het volgende in de afleiding aan.
AIle energie die elektrisch vrijkomt wordt afgevoerd door het
gesmolten zand.
Al het gesmolten zand wordt met temperatuur Tv tussen de
omringende korrels geperst.
De ruimte die vrijkomt door het smelten en verwijderen van
zand komt volledig ten goede van de. vergroting van
kanaaldoorsnede. Als we zeggen dat een gedeelte van
vloeibare zand in de kanaalruimte blijft omdat niet a~

vloeibare zand afgevoerd kan worden tussen de korrels dan
dit in rekening gebracht worden.
De geleidingswarmte wordt verwaarloosd. Zie ook figuur 14.

e>DOO ~,,----~P~

~ ~~ ~'''u''''~\\~ VOy;e!, ;...pt'0~~1 '0", ~!~ ~:<\~ tl.<.~5eH~efer51: vlo~ibq~"
()~Iy ~~ ~a.,,"'QL- g,~\--....,," ..... ifl2'Ot.'1 7."-,,,d
\?~~ A~\)%' hoL te ~\"",~ ~ ."__!~
() \J\.//~~~ ~~'<' ..... "",-~l..0-

() (J(:\J-D .~~ . -....---.- /O"V
C) " (v$Q1 "6(0~~

Figuur 14 Lokale energiebalans

E.I.dt.dx

Met E =- ~c .
dA ~c. I

a = ~s ( Cs(Ts-To) + L + CI(Tv-Ts) )waarin

=- (A2-AJ.).dx'fls (CS(TS-TO) + L + CI(Tv-TS»
(A2-AJ.).dx.~s = massa korrels
Cs(Ts-To) energie nodig om 1 kg vast zand op te
warmen van To naar Ts
L smeltwarmte I kg zand
CI(Tv-TS) energie nodig om 1 kg vloeibaar zand op
te warmen van Ts naar Tv

dA . ~s ( Cs(Ts-To) + L + CI(Tv-Ts) )

I / A komen we tot de differentiaalvergelijking:

A.a

E. I.dt =

dt
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we op door scheiding van variabelen:

const

Deze D.V. lossen
A 2 ~c. I

- = --t +
2 H

A( t) =Vr-2-.-~-C-.-/."..-.t-/-H-+-A-0-2-'
Ao = initiele doorsnede smeltband

de tijd
In 6.5
Hier is

We zien dat als we de koppeling tussen E en I aanbrengen de
dikte volgens dit model met v'tvarieert. In 6.5 wordt de
kwantitatieve overeenkomst tussen. de meetresultaten en de
resultaten volgens deze theorie bekeken door de waarde na 3 ms
te berekenen.

De meting van dU/dt geeft aanleiding tot de veronderstelling
dat E zeer we1n1g varieert in de tijd. Nemen we daarom een
konstante E aan en berekenen we dan de A(t).

E.I.dt = dA.H ~ A(t) = E.I.t / H + A(O)
Kwalitatief komt deze lineaire afhankelijkheid van
beter overeen met de resultaten dan het vorige model.
worden ook deze waarden vergeleken met de resultaten.
echter gekeken naar de dA(t)/dt en vergeleken met E.I/H

De waarde van H.
Over de waarde van de materiaalkonstanten van zand is in de
literatuur enige onduidelijkheid omdat niet vaststaat welke
zandsoort gebruikt is.
Verder is de temperatuur Tv waarmee het vloeibare zand wordt
afgevoerd van grote invloed op de waarde van H. Als Tv = Ts dan
is H =1,8 . 10f18 J/kg en als Tv=2 Ts dan H= 5,23. lOt 18 Jjkg.
Omdat Tv niet te meten is moet waarschijnlijk de best passende
waarde worden gekozen, d.i. de waarde die de resultaten het
best verklaart. Berekeningen zijn uitgevoerd met Tv=2Ts.

verstopping.
Reeds is geopperd de mogelijkheid dat niet al het vloeibare
zand afgevoerd kan worden. Dit kan komen door verstopping van
de holten tussen de korrels. Als reeds wat vloeibaar zand
tussen de korrels zit en daar al wat afgekoeld is wordt het
steeds moeilijker om zand tussen de korrels te persen door de
hogere viscositeit bij lagere T. Behalve de extreme situatie
dat verstopping optreedt kunnen we ook nog het geval bekijken
dat niet alle zand wordt weggevoerd doordat er een mechanische
weerstand ondervonden wordt tegen het wegvloeien.
Dit kan in de afleiding als volgt tot uitdrukking komen:

E.I.dt = g. dA.H waarin O<g<l
9 geeft de verhouding vol. kanaalvergroting/vol.gesmolten zand.



38
6 . 4 MEETRESULTATEN

De opgemeten diktes op de verschillende plaatsen vanaf het
begin van de f~lgerite z~Jn uitgezet als funktie van die
plaats. De grafieken zijn te vinden in bijlage 3a. Tevens is de
tijd op de horizontale as aangebracht via t = x/vf. Hiermee
wordt een extra onnauwkeurigheid geintroduceerd omda~ vf niet
exakt vast ligt.
Volgens de theorie met E=konstant zou de dikte lineair met de
tijd toenemen. Kwalitatief klopt dit goed met de resultaten.
~eker gedurende de eerste 3 ms is de diktetoename lineair met
de tijd. Uit de theorie zien we dat de snelheid van uitbreiding
in de dikte afhankelijk is van de stroom I. Bij het model
waarin de A-afhankelijkheid van E is meegenomen is de
dikteuitbreiding als voIgt:

D( t) = D( 0) Vr-1-+-2-'-P-C-.-I-=~-t-/-(-H-.-A-(-0-)2:;;--'1)

Reeds bij kleine stroom tijd combinaties blijkt bij invullen
van de numerieke waarden dat de 1 te verwaarlozen is tov de
andere term onder het wortelteken. Met het toepassen van
Gnanalingham, Daalder, afleiding voor ~c voIgt dan dat

j 1,4
1

I 0,7 .~
D( t) = D( a ) 1+c. I ~ -- ':V ~- ..vt

B( 0) H
Hij de benadering met konstante E zien we dat de oppervlakte
A(t) = E.I.t /5 + A(O). Als geldt dat E~ItO,4 dan dA/dt~It1,4

B1J koper 0,1 liggen 5 meetpunten dU/dt op een rechte uitgezet
naar de stroom. dD/dt lijkt dus evenredig met I. Echter bij de
andere meetseries is dit veel minder duidelijk. Zeer grote
afwijkingen worden gevonden en er zijn niet veel meetpunten.
Hierdoor is over het punt van de dikteontwikkeling in afhank
elijkheid van de stroom nog niet veel te zeggen. Grafiek 13.

Enkele metingen geven een vlakker dikteverloop in de tijd voor
grotere t. Dit geeft aanleiding om te denken aan een
verstopping van de afvoer voor vloeibaar zand na een zekere
tijd. De meeste resultaten geven een lineair verloop van de
dikte in de tijd te zien, zeker tot 3 ms. Bij lagere stromen is
het lineaire verloop van langere duur.

6.5 ANALYSE EN TOETSING MODEL

In het model zitten nog een aantal onzekere faktoren. Zo is de
temperatuur waarmee het vloeibare zand wordt afgevoerd van
grote invloed op de waarde van H. Ook is het gedeelte van het
vloeibare zand dat werkelijk afgevoerd wordt tussen de korrels
niet geheel zeker. In het model is ook aangenomen dat aIle in
de beog geproduceerde elektrische energie ten goede komt aan
het smelten van zand dat direkt afgevoerd wordt. De term van de
geleidingswarmte is niet in ogenschouw genomen. Zoals kan blij
ken uit de resultaten van Pijnenburg in vergelijking met de ge
vonden kanaaluitbreiding is de invloed van de geleidingswarmte
puur waarschijnlijk te verwaarlozen tov de effekten van con
vectie. De uitbreiding met aIleen geleidingswarmte is maar 1/40
van de gevonden waarde.
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Voor a~le metingen is de dikte na 3 ms berekend uit het model
dat de koppeling tussen E en A vasthoudt.

0,4 0,6 -0,6
Als geldt Wheeler: ~c =0,0173.(Z InA). B. I
dan

D(t)=D(O) 11 + C. II,4. t
0,4 0,6

2. 0,0173.(Z In ,1\). B
met C

-1

------------=21,82 (s . A
A0 2

. H

-1,4

Z=2
B=5.10 -3 m en In A ... 8
AO- initiele oppervlakte smeltband
H"" 1,8 10t-9 als Tv""Ts j ~s(lit)
H "" 5,23. 101'-9 als Tv-2 .Ts ; ~s( gem)

"" 1,6 .10t3 (kg/m3)
1,69.1013 (kg/m3)

De, bij de berekening
tabel vermeld. Voor
gebruikt, juister zou
afhankelijk is van de

gebruikte waarden van A en Tv zijn bij de
~s is de waarde volgens de literatuur

geweest zijn de gemeten waarde omdat ~s

korrelgrootte-verdeling van het zand.

Eveneens uitgezet is de dD/dt voor het model waarbij een
konstante E is verondersteld in het kanaal gedurende de
meettijd. Zie hiervoor grafiek 13. Dit is dus een snelheid van
uitbreiding in de y-richting. Gebruik is gemaakt van de
eendimensionale benadering, D«B. Dan geldt namelijk

dA dB dD dD
-=D.-+ B.- ~B.
dt dt dt dt

Om te kontroleren of deze benadering ook na enige tijd nog
opgaat, is berekend wat de invloed van deze benadering is.
Gebruiken we de volgende resultaten uit de metingen met
koperband (204) D(t)=5+0,156.t en B(t)=0,1+0,5.t ;D en B(mm)

(202) D(t)=5+0,092.t en B(t)=0,1+0,25.t ;t (ms)

Berekenen we de twee termen uit bovenstaande formule voor
verschillende tijdstippen.
dA/d~ (204)lage I (202)hogere I mm2js )

tijd 0 ms 0,025 + 0,46 0,05 + 0,78
6 0,163 + 0,598 0,518 + 1,248
8 0,209 + 0,644 0,674 + 1,404

We zien dat de verhouding van de eerste term (D.dBjdt) en de
tweede term (B.dD/dt) sterk in de tijd varieert. In het begin
gaat de een-dimensionale benadering op, de eerste term is klein
tov de tweede. Maar na 8 ms al is de verhouding nog maar 3. De
eendimensionale benadering gaat dan zeker niet meer op.
Voorzichtigheid bij de interpretatie,is daarom geboden.

In tabel 2 zijn de berekende waarden gegeven in vergelijking
met de meetresultaten. AIle theoretische waarden voor de
snelheid in de dikterichting vallen te laag uit. Bij aIle
metingen is een faktor 1,5 a 2 te hoog berekend. Dit komt omdat
de aannamen niet juist zijn.
De afwijkingen bij de dikte na 3 ms belopen een faktor 2 a 3.
Omdat de werkelijke waarden tussen die berekend met het model
van Pijnenburg (aIleen geleidingswarmte) en het in dit hoofd
stuk vermelde model ligt de waarheid vermoedelijk ertllssenin.
Voor verdere opmerkingen zie hoofdstuk 7.
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th1

2
Ag 5xO,1 nun

J E(kV/m) dD/dt dD/dt gem D(3ms)D(3ms) dD/dt D(3ms)
th 2 (m/s) th1 gem(nun) * **.-

102 1020 17,08 0,176 0,08-0,12 0,8 0,45 1,0 2,0

I
104 1890 20,30 0,367 0,6 -0,8 1,3 1,6 2,1 3,1
106 2300 20,37 0,448 0,9 -1,4 1,5 1,8 2,6 3,6
115 3000 23,73 0,681 0,39-0,46 1,8 1,15 4,0 4,3

2
Ag 5xO,2 nun

J E(kV/m) dD/dt dD/dt gem D(3ms)D(3ms) dD/dt D( 3ms)
th 2 (m/s) th1 gem(nun) * **

63 605 16,12 0,186 0,122 1,89 0,48 1,1 4,!:i
66 970 19,15 0,355 0,125-0,19 2,62 0,7 2,1 6,3
68 1190 18,9 0,430 0,26 -0,38 3,02 1,15 2,5 7,3
72 1640 21,7 0,680 0,39 -0,51 3,78 1,5 4,0 9,1
76 1965 21,02 0,790 0,69 -0,92 4,29 2,4 4,6 10,3

2
Cu 5xO,1 nun

J E(kV/m) dD/dt dD/dt gem D(3ms)D(3ms) dD/dt D(3ms)

I

th 2 (m/s) th1 gem(nun) * **

204 780 13,81 0,103 0,092 0,70 0,38 0,6 1, '/
203 990 15,31 0,145 0,11 0,82 0,42 0,8 2,0
20~ 1320 17,68 0,223 0,14 1,00 0,53 1,3 2,4 I

202 1700 19,98 0,325 0,156 1,20 0,55 1,9 2,9 I
t

213 3300 22,47 0,709 0,32-0,4 1,90 0,95 4,1 4,6

-

2
Cu 5xO,2 nun

J E(kV/m) dD/dt dD/dt gem D(3ms)D(3ms) dD/dt D( 3ms)
th 2 (m/s) th~ gem(nun) 1f **

217 1030 19,81 0,39 0,22-0,23 2,7 0,95 2,3 6,6
225 2400 18,09 0,83 0,58 4,94 1,4 4,8 11,9

I

* = met Tv=Ts , Akan = Avi (g=l), dD/dt= E.I/ 9,O.10t6

I II.( I
**= met Tv=Ts , Akan = Av1 (g=l), D(t)=D(O) V 1 + 21,8 I' .t

met Tv=2.Ts, Akan=i/2 . Avl (g=O,5) j 1,4
D(t) = D(O). 1+ 3,75.1 .t

th2 = a1s th1 dD/dt= E. I / (5,23.1017 )

TABEL 2. DIKTEONTWIKKELINGEN, theorie en praktijk.
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We zien uit de vergelijking van resultaten met theorie dat er
een aanta~ problemen zijn. De metingen van de momentane, lokale
veldsterkte zijn in tegenspraak me~ de gevonden kanaalontw~

keling. Deze tegenspraak voIgt als we de relatie voor de
veldsterkte en de oppervlakte beschouwen. E - ~.I I A waarin
aIle componenten tijdfunkties (kunnen) zijn. Enerzijds vinden
we dat dU/dt= k. I t 1,4 waaruit we afleiden dat de relatie van
Gnanalingham I Daalder opgaat die zegt €> rv I t -0,6. Anderzijds
zouden we uit het lineaire verloop van de boogspanning met de
tijd kunnen konkluderen dat de gemiddelde veldsterkte in het
kanaal konstant is gedurende de meetttijd. Met de aanname van
het tijd-plaats verschoven karakter voIgt dan dat de
veldsterkte in het gehele kanaal gedurende de meettijd konstant
is met een waarde 2.v.E dU/dt. Als we deze gemiddelde
veldsterkte uitzetten als funktie van de stroom I dan zien we
een athankelijkheid volgens E= 1200.I10,4.

0,4 0,6 -0,6
Met de relatie \' =0,0173 . (Z .In /\ ) B I
Komen we dan tot een uitdrukking voor het oppervlak van het
plasma dat voor aIle stroomwaarden hetzelfde zou zijn.
Nemen we voor Z=2, 8 en In /\ -6 en voor B=5 .10 t -3 m dan vinden
we voor de totale d~te 20=1,2 mrn. Dit is groter dan de
gevonden reele d~te. Het gerezen vermoeden dat het plasma
misschien niet het gehele kanaalopppervlak zou innemen is
hierdoor minder aannemelijk geworden. De numerieke waarde zou
aIleen nog juist kunnen zijn als voor de aangenomen
temperaturen en materiaalkonstanten andere waarden genomen
worden.
In de d~teontwikkeling zien we een lineair verloop in de tijd.
Bij de lokale veldsterktemeting zien we een exponentiele afname
over een tamelijk lange tijd 2 a 3 ms. Dit zou goedgemaakt
moeten worden door een zeer sterke verandering van ~c. Omdat
hierin (Z.ln~)fO,4 voorkomt is dit onwaarschijnlijk vanwege de
macht 0,4 en de In.

De mogelijkheid bestaat dat de sondemetingen onjuiste
resultaten leveren. Literatuuronderzoek over de sonde-metingen
in plasma"s bracht het volgende aan het licht:
schott (19) gaf een groot aantal waarschuwingen in welke
gevallen erg voorzichtig omgesprongen moet worden met de
resultaten uit probemetingen. Genoemde grenzen waren drukken
tussen 10 t -5 en 101'2 mm Hg en dichtheden tussen 10n2 en 1020

'1m3. Er is moeilijk een gevaarlijker meetmethode te
bedenken dan probemetingen. Heel snel wordt incorrect gemeten
en onjuist geinterpreteerd." De belangrijke variabelen zijn
e~ektronendichtheid, temperatuur en materiaal van het plasma.

sprott (20) gaf een afleiding voor de weerstand die tussen het
plasma en de sonde ontstaat als gevolg van ruimtelading voor de
sonde. k. Te . /2.n.Mi
Hij vond: R inw = V invullen van numerieken:

n.e.Apr k. Te
Te = 20000 K Hi - 4,68.10t-26 kg, n= 10t21
e = 1,6.10t-19 C, Apr(probe-opp)=ca 10t-6 m2, k = 1,38.101-23
levert voor onze situatie Rinw= ca 10 ohm.



Omdat Rinw «Rmeet (100 k) zal de invloed van Rinw op de
meting verwaarloosbaar zijn .

Moewel niet is aangetoond dat de meetmethode met de sondes de
oorzaak is van de discrepantie tussen de lokale veldsterkte en
de kanaalontwikkeling blijft de tegenspraak weI bestaan.
Ook is de lineaire ontwikkeling in de tijd van de boogspanning
een probleem. Deze kan aIleen verklaard worden door een
konstante gemiddelde veldsterkte. Met de aanname van plaats
tijdverschovenheid leidt dit tot de konklusie dat E konstant is
in de tijd en naar de plaats in het kanaal.
Ver~aten van de tijd-plaats verschovenheid leidt tot een hogere
Ekop voor grotere t omdat een dalend verloop van E op een vaste
plaats gevonden wordt.

De genoemde modellen voor de dikteuitbreiding kunnen de
kwantitatieve resultaten niet verklaren. De kwalitatieve
overeenkomst tussen het model met konstante E en de resultaten
geven aanleiding dat het misschien toch in deze richting
gezocht moet worden. De resultaten van het model met de E-A
koppeling komen een faktor 2 a 3 te hoog uit.

Gekeken moet ook worden naar de geldigheid van de in feite
statisch opgenomen E-I karakteristiek voor het geval dat I in
de tijd sterk varieert. De 4 meetseries geven weI aIle 4
eenzelfde E-I verloop. Onafhankelijk van de dikte van de band
en het materiaal.

Als mocht blijken dat de gevonden formule voor E=1200. I10,4
voor dynamische situaties geldig is dan kunnen we met
gebruikmaking van de formule v = c.J met C=1,17 (m3jAs) en een
aanname voor de sprong in de boogspanning op t=O het volledige
gedrag van de smeltveiligheid tijdens een onderbreking
berekenen. Op ieder moment is bekend de dUbjdta 2.v.E.
uiteindelijk levert dit met de circuitvergelijking een
differentiaalvergelijking op die numeriek op te lossen is.
H2ermee kan dan de gedissipeerde energie in de smeltveiligheid
voor de verschillende prospective currents berekend worden.
We gaan bij gebruik van bovengenoemde formules weI uit van de
meetresultaten. Een eventuele afhankelijkheid van de breedte
van de band hebben we nog niet aangetoond. Experimenten waarbij
we de smeltveiligheid een werkelijke onderbreking laten
bewerkstelligen in vergelijking met een berekening kan
duidelijkheid verschaffen.
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Bijlage 3.

Lokale, Momentane veldsterkte

J : 6 OS! 50/0 A / mm 2
v: 0.67 m/s

63
5x 0.2

Ag

'00 '
..........

X~: .
'loo X,---.

><----'f __-----X----X-- _
A ;;K- -X

/00

o '1 3

C [mS]
)

5

v:l.lm/s

J : 970 ! 5 0/0 A / m m 2

200

100

o 2

66
5 xO.2

Ag

~
x

~-----.
"i<.

) t ~1
3 4 b
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J: 1185-t5°/o A /mm 2

v:1.34 m/s

Lokale, momentane veldsterkte

68
5xO.2

Ag

300

100

":1<!."': . .; X'............... . .
. X .. ><----:: v-----~__-_-"" '>.$---__

-~

o i

. 1ODD E
• [v/c...1

3

J: 1640 ±5 0/0 A/mm

v: 1.9 m Is

72

5xO.2

Ag

300 ~'" :'" . .X •

. ----~
2H I --->,:: - X

. x'----- -----~

o i 5



'J<

.""~ : :.--x: x:- -----.: ><0><";-----_

J =1965 :t5 % A/mm2

v:: 2.3 m/s
x= ~e ....;.,jcleLd
. = o.~"Z()..c:Jer(~lt.e ,~ohe

Bijlage 3

76
5xO.2
Ag

53

o 2
t ~

3 4ms
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Bijlage 3

t ---..:;>~

3ms2

v = 2.25 m/s

1

00

\-- ---- --

, 202

-~-_!- -- Cu 5 x 0,1 mm2,
"-

- ~ k,- _. ' .....

~
~ ~- -- -- - -,",-!- -

- • :1(-........... •. .....00-- -- - --.-- --...~ - _ ~-* :
--E:~ -- -- -- - - - ----~--

lOO-V/em

o
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-===-1-::':< -::::-
re6----- --- -----

1

3ijlage 3

203
5 XO,J
ell

•

·x l,
"f~

x k-
i *

t I --

2 3[MS]
)

4
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e&--- --- -
J = 1320 : 5 % A/mm?

v = 1,7'; aVs

?01

Cu 5 x 0,1 mm
2

*
x x

x

t :>

2 ms 3



56

Dikteontwikkelingen
Bijlage 3a

l:5----J: 60S± 5% A/mm2;S x0.2 rnm-
2

---- v-=: 0.68- mjs Ag

ldikte

lO~

-0:5---

o 2 3

x

4

x

5

x

63

Vy : 0.122 m/s

x (1T\fl1] )

7 8
t (ms]

)(

1,158m/s

2J = 970 + 5 % A/mm
v = 1.IZ-m!s

66 2
5 x 0,2 mm
Ag

/

/
;. ~ 25 m/s

/'"

/ 1C

/

/

------l-- 0[Itt,..,]
,~ -----_._-

1--------- .-.--- --

)

1 .3

4



.o--~---- .

I-----+.~_._.--_. __.. - ---- _.

·x
-----_._~._._-- ---.-.- _ .. -- -

Bijlage 3a

68
5xO.2

Ag

x

... Vy-= 0.26 :-:-: 0.383
(rrv's]

57

I-----~_.. _-~.- --.....

o 2 3
2

4

3

5 6 7

4 5

8

6

9 10
7 t [ms]

---tD[~~]

~,----

~ If - 0,; m/s
•

• )(

/ /

I
/

)( ;/

8
/)(

/
/ /
,/

](

/'

x /
0,39 m/s

X/

/
J = 1640 + 5 % A/mm 2

v=I,9m7s

7Z 2
5 x 0,2 mm
Ag

o 3

2

s 6

3J"S t



-3-:-t)----- - -- 1.::-19as ±. SO/Il _A I mm2
___~ \L; __ 2.3_ mls
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5

10

-.

7fr
5xO.2
Ag

4

~ __ . ~. x_~ _

)

7 8
3 t (m5)

Bijlage

x (mm)

65

2

42 3

x

.5 .- tk-te----- -- -

-- -(mm~.-----

2:6--------- ------

3.5

------------ ------~

1:5--

cr----

I--+----~-----------

1-----------'------------------ --- --- -.- --

1----'--------,------- ----------



Dikte ontwikkelingen
.3ijlage 3 a

59

~-IIN~I).~-------------

---)t k.lirHDD~
O,'_2~__

___ill-

.--
~--------

--0,083 m/s

-------------~

4 ms3-'----'--.L-----'_-'--_-'- _

4--'-----,-----7------ .-- 1020 .: 5 % A/mm Z
- - >C __~ __

4---.,'----,--;.....---:...-)<-,------= -- - v ,- ,25m 7S -
'.. -..--~ r .....ml 102 "- _. --,----~ ---- .....J.... X I..Llt >< " _

--I-----;7~-:_:_-=--'------~ - - - (1 5 x 0, 1 mm _

__ --r- [mS~g _,_----
-+---=-~-,---,-----------5-rnm--- ----S-m-s

o
189 0 ~ 5 ~ AI mm"

1,75 m/s

104

Ag
5xO.1rnm~

-t;.. X [mm)
.... t (ms]

V :

>

.. J(

x

>(.x
·x

X

5 % A/mm 2J : 1890 .-
v = 1 .8 m/s

104
25 x 0,1 mm

Ag

>

x [mmJ

t ems]

,X
.X

8 [mmJ

5

o

2
4



Dikteontwikkelingen 3ijlage 3 a
60

x

J • 2300 + 5
V~2,6~7s

)(

2mm
106
5 x 0, 1
Ag

x

)

x

x [mm]
t ems]

/ / ;:<

x A- x

/

o mm 3m

--r-----------------------

23-00 • 5- ~ A/mm2 . 

v 2,6 m/s

J~--~~~-.
~t----.-~--. ~--. .
Jl-.----~----

- K-

106
5 x 0, 1
Ag

2mm

-L-X
-r- t ----.;>~

o mm

--1------------------------- - --

-1------------------------ - /
--- ..-

0,46 m7s-

3000 + 15 % A/mm 2

v = 3-,75 iTi/s

115
2

5 x 0,1 mm
Ag

~ x [mm]
-.- t I:ms1

4 6 4ms l

2 3ms
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J = 780 + 'i % ~./~",2

'1 = 1.1 m/ s

61

-" -_.2mn:.

---,

... 5 r::m

201.-

Cu 5xO,1

. -

B(t) = 0.25.t

6

Bijlage 3a

~
f_8 [mm}

/

/
/x .

x

8--Emml---------.

_.~._:_----/
·t=--------_·y·X.----

3

I"-X_--'----,-_-'_·_-_·· ~.!L .. .. >

4

10mm

( t in ms )

6ms

x t
5'

3

5xO.imm
2

Cu

1

B( t)

8lmmJ- ..;.-x': - ;- .~ .-'

6 '. _. ~.x j-= 990 + 5 % .Vrrm2

l':. ~ I'
'1 = '.2'; "'/5

- '-X

3

o
3

a
1'-------.-x,t-------'.!~~

5 10mm

" . .x' x
~-- .!../--------- --. .

)(fr-/---.----....-..---.. ... --.
I---~)(~----_. -.--.-...---'. --

20'

eu 'i x 0.1 mm
2

'1 = 1,75 :nls

J = 1;20 + 'i % A/mm
2- .8 [mm1

1 /K""
')('X-X x

6
x.~

x?x x. B(t)=o.4.t+5m~(tinms~

x----?," =--

x

/ x

x .
/

D(t) = 0,' + o.,4.t ~m ~
( tin ms)

U5
x
.../

i-

/ L- X [ mm] 3--
/' ---r t [ ms]

~ x,t >
0 5 10mm 0 5 10mm

2 ms 2 4 6ms
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Bi.jlage 3a

.'-

4ms

--J " 1700' + 5 % A/mm2

. --".=..2.25- "":5- ._..
202

-:U" 5 xo;1-mm2---

·-.L--x- rffiFl11 --.---- --------.~--E-ms] -----

3( t) :.. ') + o.C).t. ..'" _ (t in. ms)

2

1 (} BREEDTE

5-

o

.--
BCmm] _
1

4ms

._-'/

- ---- .. /---

)C. •.; --------/-

-.._--~- .- & ...

.5

~-'F--------·-D4tf ".0-,1- +- G-,156.t-_ .(-- tin ms )

t-------~--.. ---..

1---'---.,-------=--'-------,-------'--x· Em m}
.. .y.( ~

1---:------.,...--'--··--------------,---tCms-J

0,32 m/s

-Lx
.,.. t ---..::~~

l.&mm

;x

yi/

/

O.r, m/s /
)( x

x

x

J " 3300 :: OJ %

v " 3,8 m/s

213

Cu 5xO.1mm
2

o 5

2

15mm

4ms



Bi ;lac-e 3u 0 a
63

~-------

0-
~ltil------------ ----- -

/
Jl

- - /
0,228 m/s

/
)J k

/

/

0,218 ;ttl"

/

/
-/

--7
-7-

>
1mm

sms

/

t[l7Is1 " X [".,m]
--~

!;; 6

J " 1030 ~ 5 %

v " 1,3 m/s

_ 217

Cu 5 x 0,2 mm
2

1C

4

3

3

-/
)I. )l.

./

l

1-, t>-mm-----

,~-----

1

~8i--~--J!..

ori- C_
~6---------.L--

f
-----

.·9-- -- .
,/

0.58 m/s

/
1<

)(

I,o-mm- -- x

~/

/

J " 2400 _+ 5 ~ 2'" A/mm

v"2,8m/s

225

Cu 5 x 0,2 mm
2

/

0

X [1"1/'1] >

'1 l. ~ e.[MS]

to

3 "J
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