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Samenvatting

De spanningsopbouw in een smeltveiligheid wordt
bepaald door de lokale veldsterkte in de boog,
die op zijn beurt bepaald wordt door de soortelijke
weerstand van het boogmedium en de kanaaldoorsnede.
Bovendien wordt de spanningsopbouw bepaald door de
snelheid, waarmee de boog zich in de lengterichting

~itbreidt, de afbrandsnelheid.

In dit verslag worden als funktie van" de stroom

sterkte, zowel experiment eel als theoretisch
achtereenvolgens behandeld, de afbrandsnelheid, de
kanaaluitbreiding in radiale richting, de lokale
veldsterkte en uiteindelijk de spanningsopbouw.

Aangetoond wordt, dat de afbrandsnelheid voor niet
te grote stromen rechtevenredig is met de stroom
dichtheid en dat de voorverwarming van de strip

d.m.v. Joulse warmte een essentiele rol speelt in
het afbrandproces. Hierdoor wordt de afbrandsnelheid
ook een funktie van de tijd.

De radiale kanaaluitbreiding blijkt ook evenredig
met de stroomsterkte te varieren, terwijl tenslotte
voor de spanningsopbouw over de smeltveiligheid een
uitdrukking wordt gevonden, die zowel kwalitatief
als kwantitatief resultaten oplevert, die redelijk
overeenstemmen met de experimenten.

Ret onderzoek over de afbrandsnelheid in hoogspan
ningssmeltveiligheden werd gepresenteerd in de vorm

van een artikel op het 4e Int. Symp. on Switching Arc
Phenomena, Lodz, Polen (1981).
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Inleiding.

Al sinds ± 1885 worden smeltveiligheden gebruikt als
middel om de kortsluitstroom in elektriciteitsnetten
te onderbreken.
Opmerkelijk is echter, dat de kennis en fabricage van
smeltveiligheden bijna geheel is gebaseerd op experi
mentele gegevens. Diepgaand fundamenteel onderzoek naar
het mechanisme van smeltveiligheden is pas schoorvoetend
de laatste jaren op gang gekomen.
In 1942 werd door Kroemer (1) een stap in de goede

richting gezet. Het duurde daarna nog enige jaren, voor
dat de draad weer opgepakt werd en het echte onderzoek
neemt pas sinds ongeveer 10 jaar serieuze vormen aan.

We beperken"ons hier tot smeltveiligheden, die bestaan
uit een strip metaal (zilver, koper), geplaatst in een
huis van kunststof, dat gevuld is met zand.
Door de smeltveiligheid sturen we een (konstante) stroom.
De strip heeft in het midden een inkeping, waardoor op
die plaats een boog zal ontstaan, wanneer de stroom groot
genoeg is en/of de stroom lang genoeg vloeit.
Door de hitte van de boog smelt het zand, waarna het
gedeeltelijk verdampt en geroniseerd wordt, terwijl
tegelijkertijd -de strip verder afbrandt.
De ontstane ruimte, waarin de boog brandt, noemen we het

(boog)kanaal.
Er vindt zowel radiale als axiale kanaaluitbreiding plaats.

In de praktijk zal het aldan niet slagen van een onder
breking door een smeltveiligheid worden bepaald door:
~ de snelheid, waarmee de spanning over de boog (Ub ) wordt

opgebouwd, de dUb/dt en het verdere verloop van ~~b;

~ de maximum waarde van deze tegenspanning (Ub,max).
Deze moet groot genoeg zijn, om de drijvende (net)
spanning te overheersen, om zodoende de stroom naar nul

te drukken.
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De twee grootheden dUb/dt en Ub,max worden bepaald door
~ de veldsterkte in de boog en
~ de kanaaluitbreiding van de boog. (Des te langer des te

hoger de spanning; des te breder het kanaal, des te
lager de spanning.)

Dit onderzoek richt zich daarom hoofdzakelijk op:
~ het verloop van de veldsterkte in het kanaal, gekoppeld
~ aan de kanaaluitbreiding, zowel in axiale als in radiale

richting.

Dit alles met als doel een aanzet te geven tot het
verkrijgen van een fys~h-elektrischmodel voor de smelt
veiligheid.



Hoofdstuk I

1.1 Inleiding.

DE MEETMETHODEN

Zoals gezegd, z1Jn we geinteresseerd in de opbouw
van de spanning over een smeltveiligheid. Deze span
ning wordt in het algemeen bepaald door:

t,
Ub =JE. dl [V] ••• (1)

o
waarin E de lokale veldsterkte (Vim) en 1 de lengte
van de boog (m) is.
De lokale veldsterkte E wordt op zijn beurt bepaald
door:

E = ~. I
A [vim] ••• (2)

met p ~soortelijke weerstand boogplasma~m),

I :stroom door plasma (A),
A :kanaaldoorsnede (m2).

Voor de opbouw van de spanning moeten we dus het ver
loop van de kanaaluitbreiding (lengte en doorsnede)
kennen, alsmede het verloop van de lokale veldsterkte,
naar plaats en tijd.

De experiment en, die nodig z1Jn om deze grootheden
te bepalen, werden gedaan bij verschillende waarden
van de stroom I, om het gedrag van de veldsterkte en
kanaaluitbreiding als funktie van de stroom te onder
zoeken. Per experiment werd de stroom dan ook zo goed
mogelijk konstant gehouden (zie par. 1.3).

De experimenteltsmeltveiligheid, waarmee de experi
menten verricht zijn, wordt behandeld in par. 1.2 ,

waarna het elektrisch circuit, de meet- en dataopslag
apparatuur in resp. par. 1.3. en 1.4. aan bod komen.

j"Vervolgens zullen par. 1.5. en 1.6. resp. de methoden
ter bepaling van de kanaaluitbreiding en lokale
veldsterkte behandeld worden.



Teneinde enig inzicht te krijgen in het mechanisme
dat zorgt voor de axiale kanaaluitbreiding, wordt
naast de, verlenging in zand ook de boogverlenging
in vacuUm bekeken. De opstelling hiervoor wordt
beschreven in par. 1.7.

1 .2. De experimentele smeltveiligheid.

Wanneer we iets willen weten over de lokale veld
sterkten, moeten we de lokale verschilspanningen in
het plasma meten. Daartoe plaatsen we in de experimen
tele smeltveiligheid (zie fig. 1) een aantal wolfraam
probes tegen de smeltstrip aan, die deze lokale
spanningen kunnen registreren.

,- 20 em
-1

I. I .1 Il2em I I I
I

r-------t;~H--_+__i~--PONSGAATJES

RUBBER
~mZZZZZZZZZ~~::::2'Z22i~~r---t~-----,,'O-RING

;--+--------:--t--:----T-7'=---r--- SMELTSTRIP

--.J L ' -:- WOLFRAAM
5mm i j I PROBES,

Pl···· '7

De experimentele smeltveiligheid.

- fig. 1 -
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64,5 %,
35,5 %.

De smeltstrip is geplaatst in een kunststoffen houder
(fig. 1), die gevuld is met zand, dat steeds tot een
bepaalde dichtheid (1,69 g/cm3) wordt aangetrild m.b.v.
een standaard techniek.
De samenstelling van het zand was:

0,125 mm( ¢ <0,25 mm
9,25 mm < ¢ (0,5 mm

Tegen de smeltstrip z1Jn de 7 wolfraam probes (¢:0,5mm)
geplaatst, op een onderlinge afstand van 5 rom.

In de meeste gevallen bevonden zich 2 probes aan de
ene kant van de ponsgaatjes in de smeltstrip
en 5 probes aan de andere kant van de ponsgaatjes.
Dit werd gedaan, omdat de boog de neiging heeft de
probes weg te duwen.(6) (zie par. 2.1.3.)

De ponsgaatjes in de smeltstrip (¢ : 1,2 rom) zorgen
ervoor, dat de boog juist daar zal ontstaan.

Als smeltstrip z1Jn gebruikt zilver- en koperband
van twee verschillende doorsnedes (5 x 0,1 rom en
5 x 0,2 rom).

1.3. Het circuit

De stroom (0,4 - 2,5 kA) door de smeltveiligheid werd
opgewekt d.m.v. een RLC-circuit, volgens fig.2.

De waarden van R,L,C zijn z6 gekozen, dat zo goed
mogelijk een toestand van kritische demping bereikt
werd, zodat de stroom tijdens het meetinterval gedu
rende een zekere tijdsduur nagenoeg konstant bleef
(binnen 5 %konstant). De grootte van de stroom werd
bepaald door de laadspanning van de condensatoren.

Door het sluiten van vermogensschakelaar 1 (zie fig.2)
gaat in het circuit een stroom I vloeien.
Net v66r het maximum van de stroom wordt schakelaar 2
geopend, waarna de stroom uitsluitend door de smelt
veiligheid vloeit.



Na ongeveer 5-15 ms (meestal 7-8 ms) wordt de boog
m.b.v. schakelaar 3 kortgesloten. Hierdoor ontstaat
een nagenoeg rechthoekig stroomverloop door de smelt
veiligheid.

R= 3,4 Q

L =45 mH

<D C= 6,2 mF
L R

I
C

@ Ub
- Vp- 1
• •Vp7Is

Rs I b

.~
':'

---tijd

kritisch

10
--

~11---~2~----:3~----'::::"-·tijd

Het elektrisch circuit.

- fig. 2 -



De stroom door de smeltyeiligheid werd gemeten via
een stroomshunt. De spanning over de shunt werd
differentieel gemeten en deze regelbare verschil
spanning (zie fig. 3) werd m.b.v. digitale appara
tuur bemonsterd en op magnetische schijven opgeslagen.

De boogspanning werd gemeten t.o.v. aardniveau.
De hierdoor ontstane fout t.g.v. de spanning over de
stroomshunt is zeer klein, vanwege de lage shuntspan
ning ( ± 3V) en de hoge boogspanning (± 300-1000 V).

De probespanningen werden,evenals de boogspanning,
via een verzwakker aan de digitale verwerkingsappara
tuur toegevoegd.
De verzwakker bestond uit een passief netwerk van
weerstanden, dat zorgde voor een totale ingangsimpe
dantie voor boog- en probespanningen van ongeveer
10511 , zie fig. 3.

1.4. Digitale verwerkings- en opslag apparatuur.

De gemeten spanningen (shunt-, boog- en probespanningen)
werden na verzwakking (fig. 3) doorgegeven aan twee
CAMAC wave-form analysers, 2256 en 2264 model "Le Croy".
De analysers werden bestuurd door een PDP-11 micro
computer. De CAMAC-analysers bemonsterden de analoge
ingangssignalen en het uiteindelijke digitale
signaal werd weggesc~reven op een diskette.
Bovendien kon het digitale signaal m.b.v. een digitaal
analoog omzetter, door een xy-schrijver verwerkt
worden, waardoor ook een grafische representatie van
de meting verkregen werd, zie fig. 4.
M.b.v. deze plots kon de totale boogtijd ( tarc )
bepaald worden.

8
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- fig. 3 -
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1.5. Bepaling uitbreiding boogkanaal.

Zoals al vermeld, breidt het kanaal zich uit in de
richting van de smeltstrip (axiale kanaaluitbreiding)
en in richtingen loodrecht op deze strip (radiale
kanaaluitbreiding).
We zullen deze twee uitbreidingen nu steeds afzonder
lijk beschouwen.

1.5.1. Axiale kanaaluitbreiding.

De grootte van de kanaaluitbreiding werd bepaald door
het uiteindelijke smeltlichaam (een soort 'rups',
Eng: fulgerite), zie fig. 5 , dat ontstond, nadat de
boog was kortgesloten en het gesmolten zand gestold
was, op te meten.
De lengte van het smeltlichaam (If)' is dezelfde als
die van de afgebrandde smeltstrip. De bepaling van
de lengte kan slechts met een nauwkeurigheid van 0,5
mm, vanwege het feit, dat de kop van het smeltlichaam
niet zuiver rechthoekig is.

typische vorm van het smeltlichaam met
de wolfraam probes.

- fig. 5 
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Nadat de lengte was opgemeten, werd het lichaam in
kunsthars ingegoten voor de analyse van de radiale
kanaaluitbreiding.

1.5.2. Radiale kanaaluitbreiding.

Het ingegoten smeltlichaam werd m.b.v. een dunne,
snel draaiende diamanten schijf van 1 mm dikte
doorgezaagd in plakken van ongeveer 1 mm.
Hierdoor kregen we om de mm een aanzicht van de
doorsnede van het smeltlichaam, zie fig. 6.

typische vorm van kanaaldoorsnede.

- fig. 6 -

Vervolgens werd onder de microscoop van elk aanzicht
een schatting gemaakt van de oppervlakte van de
kanaaldoorsnede.

Voor uitvoerige informatie over de bepaling van de
radiale kanaaluitbreiding, wordt verwezen naar het
afstudeerverslag van Gerard de Zwart (21).

IL



1.6. Bepaling van de lokale veldsterkte.

Voor de bepaling van deze veldsterkte werd gebruik
gemaakt van de spanningen, zoals die door de wolfraam
probes werden gemeten.

Voor uitvoerige informatie over de methodes ter
bepaling van de lokale veldsterkte, wordt verwezen
naar het afstudeerverslag van Gerard de Zwart (21)

1.7. Het vacuUm-experiment.

Om de boogverlenging in vacuUm te bestuderen, z1Jn
een aantal experimenten gedaan met een smeltstrip
in vacuiim.

Hiervoor werd het circuit, zoals beschreven in par.
1 .3. gebruikt, waarin de zandgevulde smeltveiligheid
vervangen werd door een vacuUmruimte, waarin een
smeltstrip werd aangebracht (zilver en koper, 5xO,1mm).
De vacuUmruimte was afdoende voorzien van teflon, om
ervoor te zorgen, dat de ontlading beperkt bleef tot
de twee uiteinden van de smeltstrip.

De rest van de opstelling bleef onveranderd, aIleen
werd de boogspanning nu weI differentieel gemeten.
Dit was nodig, omdat de boogspanning in vacuUm in de
orde van 20-30 V is en nu dus niet meer geldt
V h t/~ Vb ' zoals bij de zandexperimenten (zie 1.3.)s un ~ oog .

De druk in de vacuUmruimte bedroeg steeds + 5. 10-6

torr.

Bij elk experiment werd door lengte- en gewichts
metingen bepaald hoeveel materiaal van de strip ver
wijderd was.



Hoofdstuk II MEETRESULTATEN

2.1. Boogverlenging in zand.

N.b.v. de opstelling, zoals beschreven in hoofdstuk I
is de verlenging van de boog als funktie van de
stroomdichtheid bepaald.
Onder stroomdichtheid verstaan we:

I
J =T

o
••• (3)

waarin Ao de oppervlakte van de doo·rsnede van de
smeltstrip is.

Er zijn 4 series metingen gedaan, bij verschillende
materialen (zilver en koper) en bij verschillende
doorsneden (5 x 0,1 mm en 5 x 0,2 mm).

2.1.1. De afbrandsnelheid.

In appendix 1 zijn aIle meetresultaten van de genoemde
meetseries weergegeven.
Uit de lengten van de smeltlichamen, If ' en de totale
boogtijd, tare' is een gemiddelde enkelzijdige, boog
verlengingssnelheid, vf ' te bepalen volgens:

v f = 2 t
• arc

[m/s} ••• (4)

Omdat de boogverlenging samengaat met het afbranden
van de smeltstrip, noemen we de boogverlengingssnel
heid ook weI de afbrandsnelheid (Eng: burn-back rate).

••• (5)~t

APv pr =

Een andere methode om de afbrandsnelheid te bepalen,
is de tijdstippen van het inkomen van de probes te
vergelijken met de afstand tussen de probes (zie ook
fig. 7), ofweI:

met ti t: tijd tussen inkomen probes
P1 en P2 '

6p: afstand tussen de probes P1 en P2

ll.f
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I,-
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representatief resultaat van probemetingen

- fig. 7 -

De tijd ~t kan bepaald worden uit de plot van de
xy-schrijver, waarop ook de probespanningen zijn
weergegeven.

De snelheden vf en vpr zijn ook in de tabellen van
appendix 1 opgenomen.
In de figuren 8,9,10 en 11 z1Jn de snelheden vf en
vpr als funktie van de stroomdichtheid J weergegeven.

1~
KOPER 5,0,1mm

C. ~ l,2I,

afbrandsnelheden-
VOVS)

als funktie van
3,0

de stroomdichtheid.

- fig. 8 -..
1,5 •

.' vr
I 'v,..

1000 2000 3000 4000
JWl\l\')-
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- fig. 10 -

c= 1,15

• •

•

.' V,
ll:Vpr

2000 J (AI""~~

afbrandsnelheden als funktie van de
stroomdichtheid.

- fig. 11 -



2.1.2. Analyse van de experimentele afbrandsnelheden.

Als we de figuren 8 tim 11 zorgvuldig bestuderen,
constateren we, dat:

~ de snelheden vf lineair toenemen met de stroom
dichtheid J, voor aIle series, m.a.w.:

[m/s] ••• (6)

a varieert met de aard van de smeltstrip. De
waarde van a, zoals gegeven in de grafieken is
m.b.v. de, kleinste kwadraten methode bepaald;

~ de snelheden vpr meer spreiding vertonen;
~ de snelheden v met name bij de dikkere stripspr

(5 x 0,2 mm) lager liggen dan de snelheden vf •

Uit de probemetingen, geplot door de xy-schrijver,
leiden we af:

~ er is geen verschil tussen anode- en kathode
afbrandsnelheid, hoewel

~ er bij aIle metingen een initieel iets grotere
anode afbrandsnelheid werd waargenomen.
(Wellicht veroorzaakt door het "starten" van de
ontlading.);

• de afbrandsnelheid is in elk experiment (nagenoeg)
konstant in de tijd, behalve bij experimenten met
een grote stroom en/of een lange brandtijd.

De gelijkheid van kathode- en anode afbrandsnelheid,
volgde ook uit de lengteanalyse van het smeltlichaam.

2.1.3. Invloed van de meetprobes.

Een verklaring voor de grote spreiding in de probe
snelheden vpr is wellicht het feit, dat de onderlinge
afstand niet precies 5 mm was. Een fout van 0,5 a 1 mm
is niet onwaarschijnlijk.



Bij de 5 x 0,2 mm smeltstrippen vonden we i.h.a.
v / v f Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aanpr' • .
het feit, dat de boog bij deze dikte van de strip,
van de probes afgeduwd werd.
Dit wegduwen is afgeleid uit de waarnemingen van de
geopende smeltveiligheid na het experiment, voordat
het smeltlichaam verwijderd was. Zie fig. 12 •

.2. W\M
~ .--rrr- "V'

v66r experiment,
probes tegen strip.

n~ experiment,
sommige probes op ± 2 mm
van de smeltstrip.

plaats van de probes t.o.v.strip.

- fig. 12 -

Gezien werd, dat de probes, die nog niet versmolten
waren met he·t smeltlichaam, nu ± 2 mm verwijderd waren
van de smeltstrip, terwijl zij v66r het experiment
tegen de smeltstrip aan geplaatst waren.
Dit heeft tot gevolg, dat de boog pas in een
- relatief - laat stadium (als het kanaal in dikte
is toegenomen) elektrisch kontakt maakimet de

v

probe. Dit wordt door de probe gezien als een lagere
afbrandsnelheid.
Dit proces van het zich afzetten van de boog tegen
de probes is ook bekend uit de literatuur (6).

Ter illustratie van het feit, dat de probes een
lagere afbrandsnelheid detecteren, kan nog vermeld
worden, dat de probes al "vastgekit" zaten in het
smeltlichaam, terwijl er nog geen elektrisch kontakt
met het boogplasma was geweest.

Uit enkele experimenten bleek ook, dat de vorm van



het smeltlichaam beinvloed werd door de aanwezig
heid van probes.
Zo ontstonden er grote uitstulpingen ter plaatse
van de ponsgaatjes in de smeltstrip, aan de zijde
waar de probes waren gelocaliseerd.
Zonder probes waren de verdikkingen aan beide zijden
van het smeltlichaam even groote
Het 1800 ruimtelijk draaien om de lengteas van het
smeltlichaam, maakte geen verschil, zodat de uit
stulpingen waarschijnlijk niet veroorzaakt werden
~oor de zwaartekracht of gasdruk effekten.

Aangenomen werd, dat de probes, elektrisch gezien,
geen belasting vormden voor de boog, omdat de ingangs
,impedantie van de probes hoog (± 105JL) genomen was.
Hierdoor is de stroom door de probes zeer klein t.o.v.
de totale boogstroom.

2.1.4. Vergelijking met literatuurwaarden.

Wanneer we onze meetresultaten, voor wat betreft de
afbrandsnelheden, vergelijken met de gegevens uit de
literatuur (zie tabel 1), kunnen we zeggen, dat deze
redelijk overeenkomen met de resultaten van
Kroemer (1) • (GrUner-Nielsen (2) kwam tot soortgelijke

resultaten.)
Andere literatuur gegevens duiden op een ander soort
verband tussen v en J (of I), zoals een ingewikkelde
machtsrelatie (3,4,5).
De geldigheid van deze (ingewikkelde) relaties is
echter beperkt tot de opstelling, waarmee die relaties
bepaald zijn. Bij de experimenten uit de literatuur
is de invloed van een varie:rende stroom niet verdis
conteerd.
Zoals in hoofdstuk III aangetoond zal worden, speelt
de voorgeschiedenis in het afbrandproces een grote
role Wanneer nu de stroom tijdens een experiment
sterk varieert, varieert de voorgeschiedenis, beho
rende bij het meettijdstip.



Hierdoor ontstaat een parameter, waarvan de invloed
signifikant is en waardoor de uit die experimenten
voortvloeiende formules geen algemene geldigheid
hebben. (Zie ook par. 3.4.)

Onze resultaten Kroemer (1)

C C

smeltstrip x 10-9 [m3/ As1 x 10-9 [m3/ AS)

Ag, 5 x 0,1 mm 1 ,13 11 , 15
5 x 0,2 mm 1 ,10

Cu, 5 x 0,1 mm 1 ,24
} 1,05

5 x 0,2 mm 1 , 15

Tabel t. Vergelijking tussen experimentele
waarden van de constante C uit de
vgl. (6): vf = C.J

2.1.5. Konklusies experimenten afbrandsnelheid in zand.

Uit de metingen, ter bepaling van de afbrandsnelheid
in zand, kan gekonkludeerd worden:

~ de bepaling van vpr is behept met onnauwkeurig
heden, zodat we voortaan aIleen nog de snelheden
vf zullen beschouwen;

~ de snelheid vf neemt lineair toe met'de stroom
dichtheid J, m.a.w. vf = C.J

~ de snelheid is bij elk experiment konstant in de
tijd, behalve bij grote J en/of lange brandtijden;

~ er is geen verschil tussen anode- en kathode
afbrandsnelheid, afgezien van een iets grotere
initiele anode afbrandsnelheid.

2.2. Afbrandsnel4eid in vacuUm.

Met de opstelling, zoals beschreven in par. 1.7.,
zijn enkele experiment en gedaan , om de afbrand-
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snelheid in vacuUm te bepalen.
De resultaten hiervan zijn in tabel 2 opgenomen.
Ter vergelijking zijn de overeenkomstige resultaten
in zand ook in de tabel opgenomen.

Metaal J vanode vf

vacuUm zand

~/mm21 (m/s1 Lm/s1

Ag 1420 1 ,3 1 ,5
(5 x 0,1 mm) 2200 2,5 2,5

2060 2,6 2,4

Cu 1700 1 ,8 2,1
(5 x 0,1 mm) 1750 1 ,8 2,1

2450 2,9 3,1

Tabel 2. Afbrandsnelheden in zand en vacuUm,
onder "soortgelijke omstandigheden".
v od : afbrandsnelheid van anode in

an e vacuUm.
vf : afbrandsnelheid in zand, volgens

vgl. (4).

Hieruit blijkt, dat deze snelheden, bepaald onder
sterk uiteenlopende omstandigheden, goed met elkaar
overeenkomen.
Dit zou erop kunnen dUiden, dat de afbrandprocessen
analoog zijn.

De in tabel 2 vermelde vacuUm afbrandsnelheden zijn
anode afbrandsnelheden.
Kathode afbrandsnelheden konden in vacuUm niet be
paald worden door de grote beweeglijkheid van de
kathodevlekken (voetpunten van de ontlading).
Hierdoor werd de ontlading niet beperkt tot de dwars
doorsnede van de smeltstrip, maar bewogen de kathode
vlekken zich over de zijkanten van de strip, zie

fig. 13 en fig. 14.
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In zand wordt de verplaatsing van de beweeglijke
kathodevlekken beperkt tot de dwarsdoorsnede van de
smeltstrip, omdat het omringende zand een "uitdijing"
verhindert.

grillige vorm van
kathode in vacuUm

kathode in zand

Vorm van kathodes in vacuUm en zand, veroorzaakt
door de kathodevlekken.

fig. 13 -

Tijdens de experiment en z1Jn er m.b.v. een snelle
beeldjescamera dia opnamen gemaakt van de ontlading
in vacuUm. Deze films laten duidelijk zien, dat een
groot deel van de smeltstrip in de vorm van vloei
bare metaaldruppels wordt verwijderd, zie fig. 14.

- fig. 14 

2.1



De tijd in de reeks beeldjes van fig. 14 loopt van
linksboven naar rechtsonder. Tijdsinterval tussen de
beeldjes is 100 }Lsec. Smeltstrip: zilver, 5 x 0,1mm.

Stroom: ± 1000 A.
De grote licht~vlekken z1Jn anodevlekken, de kleine
spotjes zijn kathodespots.
Voor de anode zien we grote hoeveelheden metaal
druppels.

2.3. Boogverbreding in zand.

Naast de boogverlenging (afbrandsnelheid) is ook de
boogverbreding bestudeerd.
Voor uitvoerige informatie hierover wordt verwezen
naar het afstudeerverslag van Gerard de Zwart (21)

De voornaamste conclusies waren (gebaseerd op de tot
nu toe bekende resultaten) :

~ de kanaaldoorsnede heeft, bij de metingen met
koper, een bij benadering rechthoekige vorrn,
zie fig. 15 a en b.
Bij de metingen met zilver treffen we een door
snede aan, waarvan het midden een schuimige struk
tuur heeft, maar waarin toch (bij benadering) een
rechthoekige vorm in te onderkennen is, zie fig.
16.

Ret schuim is waarschijnlijk gestold zand met
daarin sporen zilverdamp (vandaar de gelige kleur).

~ de ~edte (zie fig. 15 b) varieert aanvankelijk
(gedurende de eerste 2 a. 3 ms. van het afbrandpro
ces) slechts weinig (± 8 %);

~ de dikte van de kanaaldoorsnede (zie fig. 15 b)
neemt lineair met de tijd toe, volgens:

[m] ••• (7)

met do: de halve dikte van de smeltstrip
(Bv. v ~ 0,1 mis, als I~ 1000 A, bij Cu;5xO,1mm)y



kanaaldoorsnede bij koper.

- fig. 15 a -

DIKTE - 2dl

I-------.J-\~ jl ~ ~
1IIIII~r---- BREEDTE = b --I
I

Rechthoekige benadering van doorsnede

- fig. 15 b -

kanaaldoorsnede bij zilver

- fig. 16 -
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~ de snelheid, waarmee de halve dikte d toeneemt,
v , loopt lineair op met de stroomdichtheid J,

y
volgens:

[m/s] ••• (8)

met H = 0,.52 .10-10 [m3.s-1.A-~
(bij au, 5 x 0,1 mm)

,

~ Voor grote waarden van J stabiliseert de kanaal
dikte zich, zie fig. 17.

DIKTE

stabilisatie van de kanaaldikte in de tijd, bij
toenemende stroom(dichtheid).

- fig. 17 -

Ui t d.e analyse van de verschillende doorsnedes van
het smeltlichaam, waaruit de grootte van de kanaal
doorsnede bepaald werd, bleek ook de samenstelling
van het smeltlichaam, zie fig. 15a, 16 en 18.
Helemaal aan de buitenkant van het lichaam zitten de
nog (bijna) onaangetaste zandkorrels. Dicht hieronder
bevindt zich in druppelvorm (gestold) het metaal van
de smeltstrip.
Meer naar het hart van het kanaal toe, treffen we
een substantie aan, bestaand uit hele zandkorrels
en (gestold) gesmolten zand, met daarin sporen
metaaldamp (zilver: geel ; koper: rood).
Het gestolde zand moet afkomstig zijn uit het gebied
dat direkt grensde aan het boogkanaal.

2.5"



Wolfraam probe

gestold zand
met metaal
dampsporen

hele
zandkorrel

gestolde metaal
drupnels.

(koper)

kanaaldoorsnede in detail (koper, 5 x 0,1 mm)

- fig. 18 -

Ret gesmolten zand wordt blijkbaar tussen de hele,
vaste, zandkorrels geperst en verplaatst zich in een
richting loodrecht op de as van de ontlading.

2.4. Lokale veldsterkte en aanvangssteilheden van de
spanningen.

Uit het verloop van de probespanningen (zie fig.4)
als funktie van de tijd zijn de lokale veldsterktes
bepaald.
Voor uitvoerige informatie hierover wordt verwezen
naar het afstudeerverslag van Gerard de Zwart (21).
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De voornaamste konklusies waren:

~ Het verloop van de probespanningen als funktie
van de tijd is voor aIle probes nagenoeg identiek,
zodat we de veldsterkte als een naar de plaats en
tijd verschoven funktie mogen beschouwen.
We beschouwen daarom de boogverbreding ook als
een naar de plaats en tijd verschoven funktie.

~ Het verloop van E(x1 ,t) is globaal als voIgt,
zie fig. 19.

700

..

200

100

o 2 3 4 5 6 7
TUO (ms)

Het verloop van de lokale veldsterkte

- fig. 19 -

~ De bepaling van E(X1 ,t) is wat onnauwkeurig.
De aanvangsveldsterkte is 700 ± 200 V/cm.
De eindwaarde is rond de 100 V/cm (na ± 8 ms.)

~ E(x1 ,t) valt binnen ± 1 ms. af van 700 tot 150 V/cm.

Uit de plots van de xy-schrijver (zie fig. 4 ), is
van elke meting de aanvangshelling van de boogspan
ning, dUb/dt, bepaald.
Deze grootheid speelt immers ook een grote rol bij



het funktioneren van een smeltveiligheid in de prak
tijk (zie Inleiding).
De aanvangshelling bleken, gemiddeld, gedurende
2 a 3 ms. konstant te blijven.
Experimenteel bleek, dat de aanvangshellingen dUb!dt
voldeden aan de relatie~

•.•• (9)

AIleen bij de metingen met de koperen 5 x 0,2 mm
smeltstrippen werd gekonstateerd, dat de grafiek
van dUb!dt vs. J 1 ,4 niet door de oorsprong ging.
De grafieken van dUb!dt vs. J 1 ,4 zijn in appendix ~
weergegeven.



Hoofdstuk III

;.1. Modelvorming.

DE THEORETISCHE AFBRANDSNELHEID

Uit de meetresultaten (par. 2.2.) kunnen we af-
leiden, dat de afbrandsnelheid in zand en in vacuUm
niet veel verschillen bij dezelfde stroom en brandtijd.
Dit suggereert dat het afbranden in zand hoofdzake
lijk een elektrodenverschijnsel is, dat veroorzaakt
wordt door energetische processen in de anode- en
kathodeval gebied.en. Het afbrandproces is dan analoog
aan het kathode-erosi.e-proces van metaaldamp-ontla
dingen in vacuUm.
Daarom zullen we de kwantitatieve resultaten van een
onderzoek gebruiken, waarbij kleine kathodes
geerodeerd worden door vacutimbogen (8).

Het model, dat we voor ogen hebben, is als voIgt:
(We beperken ons tot de kathode.)
Vlak v66r het kathode oppervlak van de smeltstrip,
bevindt zich een krachtige vermogensbron in de vorm
van energetische ionen, die het kathode-oppervlak
bombarderen.
Door dit bombardement wordt de kathode sterk verhit.
We stellen, dat het metaal in de vorm van gesmolten
druppels (dit is waargenomen, zowel in vacuUm als in
zand, par. 2.2.) met een temperatuur T>T (T: smelt-s s
temperatuur) van het kathodeoppervlak verwijderd wordt.
Waarnemingen in vacuUm (8) hebben aangetoond, dat
de druppels i.h.a. een hogere temperatuur dan de
smelttemperatuur hebben.
Het opwarmproces wordt adiabatisch verondersteld.
Het afbrandproces kan bovendien als stationair
beschouwd worden, indien we afzien van het initieel
ontstaan van de ontlading.



Aangetoond kan worden , dat door het zeer kleine
oppervlak van de smeltstripdoorsnede, in zeer korte
tijd, het proces van oprervlakte verwarming statio
nair is (zie Landau (15 ).

3.2. Mathematische formulering van het model.

We gaan uit van het in de vorige paragraaf omschreven
model van het stationaire proces.

Via het oppervlak D (zie fig. 20) wordt uit een
vermogensflux F [J/m2.s] t.g.v. het ionenbombarde
ment, energie toegev6erd aan een stukje Ax van de
smeltstrip.

F

D (grensvlak tussen
smeltstrip en
boogkop)_~xj_?- -(

--f

situatieschets energietoevoer aan smeltstrip

- fig. 20 -

Vanwege het stationaire karakter van het proces, mogen
we stellen, dat er geen energie als geleidingswarmte
in het metaal 'verloren' gaat, maar dat aIle energie
gebruikt wordt om het stukje metaal, Ax vanaf een
aanvangstemperatuur Ta te verwarmen tot een tempera
tuur T) T (T: smelttemperatuur).s s
Na een bepaalde tijd At wordt het stukje A x met
een temperatuur T > T direkt van de strip verwijderd.
Ret temperatuursverlo~p zal er als voIgt uitzien (7),
zie fig. 21.



T I
Ts

'-1
I
I
I
I
~ r-:-A:x., 'l. •

(afstand vanaf de boogkop)

temperatuurs verI.oop in de smeltstrip; het
verloop bIijft identiek.

- fig. 21 -

De toename van de energiedichtheid (enthalpie H) in
het stukje AX wordt gegeven door:

met cs,cI

rs,fI
L

T ..
Ts
Ta

specifieke warmte in vaste
1

resp.
vloeibare toestand [J/kg.K ;

: soorteIijke massa in vaste, resp.
vloeibare toestand lkg/mJ];

smeltwarmte [J /kg} ;
temperatuur van de druppels [K];
smel ttemperatuur van het metaal [Kl ;
begintemperatuur smeltstrip [K].

Het verwijderen van het gesmolten metaal met een
temperatuur T> Ts uit het stukje AX, na een bepaalde
tijd At, gaat dus met een snelheid:

Vth =

31

Ax

At
(m/s) ••• ( 11)



De snelheid vth kan bepaald worden uit de energie
balans voor het stukjeAx.
Er geldt nl.:

toevoer energie, gedurende At

toename energie inhoud volume

F.D.At

H.D. AX

Volgens de energie balans moeten deze twee energien
aan elkaar gelijk zijn volgens:

F .D • At = H.D. A x

waaruit voIgt met vgl. (11):

Ax
= 6t=

F
H [m/s]

••• ( 12)

••• ( 113)

Vth is de theoretische afbrandsnelheid, enkelzijdig
(kathode).

De vermogensflux F kan ook geschreven worden als (8):

waarin Ucon : de vermogensoverdracht, d.m.v.
het ionenbombardement, per
ampere boogstroom, aan de

kathode iJ/A. s1-

In dit model wordt nu verondersteld, dat het ionen
bombardement uitsluitend gebruikt wordt om het mate
riaal in het stukje~x (fig. 20) tot een temperatuur
T> T te verhi tten.
Dit ~n tegenstelling tot de vacuUmexperimenten (8),
waarbij het kathodeoppervlak relatief veel groter is
dan bij ons experiment, tengevolge waarvan ook een
deel v~n de energie als geleidingswarmte wordt afge
voerd.



Uit vacuUmexperimenten (8) blijkt, dat Ucon= konstant,
voor een bepaald metaal. Het geeft aan, hoeveel ver
mogen er naar de kathode wordt getransporteerd t.g.v.
het ionenbombardement, per ampere boogstroom.
Herschrijving van vgl. (13) en (14) geeft dan:

= Ueon e· J = C.,J
~

••.• ( 15)

Hieruit voIgt, dat er een lineair verband is tussen
de afbrandsnelheid en de stroomdichtheid, hetgeen
ook overeenkomt met de experimenten.

De konstante C kan berekend worden, als we gebruiken(14)

Ucon,koper = 6,2 V. en Ucon,zilver = 5,25 v.

Voor de druppeltemperatuur nemen we:

Tkoper = 1400 K

en T = 300 K.a .

en T = 2000 K.zilver

Bij deze keuze van druppeltemperaturen geldt, dat er
bij zilver en koper evenveel energie nodig is, om de
druppels, vanaf dezelfde begin temperatuur Ta , op die
gegeven druppeltemperatuur te brengen.

We vinden dan tenslotte (theoretisch) voor C:

Ckoper = 1 ,07. 10-9 [m3/ A.s]

Czilver= 1 ,00. 10-9 \m3/A.s]



3.3. Joulse warmte.

Ten gevolge van het vloeien van de stroom door de
smeltstrip, zal de gehele strip verwarmd worden, waar
d.oor de begintemperatuur Ta ui t vgl. (10) een funktie
wordt van de tijd.
Dit heeft tot gevolg, dat er minder energie uit de
vermo.gensflux F nodig is voor dezelfde afbrandsnel
heid, ofweI, bij dezelfde flux F zal de afbrandsnel
heid groter worden'.

De afbrandsnelheid vth zal hierdoor ook een funktie
worden van de tijd en dus meer dan lineair met J
toenemen voor grote waarden van J en langere brand
tijden •
We vinden nu i.p.v. vgln. (10),(13) en (14) :

waarin

V th =
Ucon·J

csps(Ts-Ta)+LPs+clfl(T-Ts)

J2 t
• arc
0<.

• •• ( 16)

• •• ( 17)

0<. = • •• ( 18)

met To omgevingstemperatuur, 300 K;
Ta temperatuur smeltstrip na tarc' [K]
A. thermische geleidbaarheid metaal

[J/m.s.Kl
Lwf konstante van Wiedemann-Franz [V2/K2J

De vgln. (16),(17) en (18) bepalen de momentane
enkelzijdige afbrandsnelheid.

Om nu een grootheid te krijgen, die we met de gemeten
tijdsgemiddelde afbrandsnelheid vf' kunnen vergelijken,



••• ( 19)1
= tarc

moeten we de uitdrukking (16) integreren naar de
tijd en delen door de totale brandtijd, volgens:

tarcJvth·d'l:

o

VgI. (19) bepaalt de t,ijdsgemiddelde, enkelzijdige
afbrandsnelheid.
Het resultaat van vgl. (19) is dan:

vth,f = Ucon·J \ 1

H+CsfsTo 1 2J.tarc

••• (20)

Voor kleine waarden van J2.tarc/~ (m.a.w. een ge
ringe invloed van de Joulse warmte) gaat vgl. (20)
over in vgl. (15), hetgeen te verwachten is.

De Joulse warmte legt een beperking op aan het begrip
afbrandsnelheid, zoals dat tot nu toe steeds gebruikt
is.
Bij een kritische waarde van J2. tarc = Wcr en dus bij
een bepaalde waarde van de hoeveelheid toegevoerde
elektrische energie, zal de smeltstrip over de gehele
lengte beginnen te smelten.
In dat geval ontstaan er meerdere boogjes (Eng:
multiple arcing). Hierdoor zal de strip plotseling
veel sneller afbranden.

De hier gegeven formules voor vth,f zijn dan ook
aIleen gedefinieerd als voldaan is aan J~tarc< Wcr.
Wcr wordt bepaald door:



Bij een bepaalde J is tar de tijd, die nodig is om
het metaal op de smelttemperatuur te brengen en de
smeltwarmte L toe te voeren, bij een bepaalde energie
toevoer bepaald door J en de materiaaleigensehappen.
De grootte van Wer bedraagt:

V.an vgl. (20) kan een eerste orde benadering gegeven
worden. Daartoe ontwikkelen we vgl. (20) als een
Taylorreeks rond een bepaalde waarde van W=J2.t , dus
rond een bepaalde grootte van de Joulse warmte.
De geldigheid van deze benadering is dan beperkt tot
waarden rond W=J2 .t. Het produkt van J2 en t moet
altijd ongeveer W zijn, daarnaast voldoen aIle kombi
naties van J2 en t aan de benadering.
De geldigheid van de reeksontwikkeling strekt zieh
dus uit over een heel stroomgebied, mits men tare
omgekeerd laat varieren, zodat steeds J2.tareN,Wer.
De reeksontwikkeling is in appendix 3 weergegeven.
De resultaten zijn:

1 ,20 -9 J ;koper, rondvth,f = 10 •
W = We/4

10-9•vth,f = 1 , 11 • J ;zilver,rond
W = t Wer

3.4. Vergelijking theorie met meetresultaten en literatuur.

In fIg. 22 zijn de experimenteel gevonden snelheden
vf uitgezet tegen de berekende theoretisehe snelheden

Vth,f • De getrokken lijn is een lijn onder 45 0 met
de assen.
De punten liggen goed op of rond de getrokken lijn.
Er is een uitstekende overeenkomst tussen theorie
en experimenten.
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Correlatie tussen gemeten (vf ) en berekende

(Vth,f) afbrandsnelheden, inclusief het
effekt van Joulse verwarming van de smelt
strip.

- fig. 22 -

Uit de meetresultaten en vth volgens par. 3.2. blijkt
dat zelfs voor relatief kleine waarden van J2. t ,
de Joulse warmte al een signifikante invloed heeft
op de afbrandsnelheid.

De theoretische snelh~den Vth,f liggen echter voor
grotere waarden van J .t (J2.t>tw ) hoger dan decr
gemeten snelheden vf ' zie appendix 4.
Dat dit bij hogere J 2t gebeurt, duidt wellicht op
het feit dat de temperatuur van de druppels, die
weggesproeid worden, stijgt bij zulke hoge waarden
van J2 t •

Wanneer T stijgt in vgl. (20), neemt de snelheid

vth,f af, zodat dan een betere overeenkomst te ver
wachten valt met de experimenten. Dit wordt geillus
treerd in appendix 4.
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Ook Turner en Turner(3) m~ken melding van een bepaalde

tijdsafhankelijkheid, hoewel zij deze niet tot uit
drukking brachten in hun formules voor de afbrand
snelheid.
Het is zeer aannemelijk, dat deze genoemde effekten
toe te schrijven zijn aan de opwarming van de smelt
strip (Joulse warmte).
Wilkins(4) stelde een formule op voor de afbrandsnel
heid, d~e geldig zou zijn voor stroomdichtheden tot
11 kA/mm2 •
Ech~er, bij daze grote stroomdichtheden zullen al
bij vrij korte brandtijden, meervoudige boogjes ont
staan, daardoor zijn formule aan waarde verliest,
voor wat betreft algemene toepasbaarheid.
De geldigheid beperkt zich dan slechts tot zijn
specifieke opstelling.

3.5. Konklusies.

Naar aanleiding van de meetresultaten en de theore
tische beschouwingen t.a.v. de afbrandsnelheid, kunnen
we hetvolgende konkluderen:

~ Het afbrandproces is een lokaal elektrode proces,
en geeft in vacuUm en zand dezelfde afbrandsnel
heden;

~ Het afbranden gebeurt hoofdzakelijk d.m.v. het
verwijderen van gesmolten metaaldruppels;

~ Er is een lineair verband tussen afbrandsnelheid
en stroomsterkte (v=C.J);

~ De opwarming van de smelts trip d.m.v. Joulse
warmte speelt een belangrijke rol in het afbrand
proces, zelfs bij relatief kleine brandtijden en
lage stromen;

~ De afbrandsnelheid is een funktie van zowel stroom
dichtheid als brandtijd;

~ Het beschouwde model t.a.v. de afbrandsnelheid
voldoet goed.



Hoofdstuk IV

4.1. Inleiding.

THEORETISCHE BOOGKANAALVERBREDING

Tn par. 2.4. hebben we gekonstateerd, dat het probe
spanningsverloop voor aIle probes, die na elkaar in
kontakt komen met het plasma, nagenoeg identiek is.
We leiden hieruit af, dat het hele afbrandproces,
dus spanningsverloop cq. lokale veldsterkte en boog
kanaalverbreding, plaats en tijdsverschoven funkties
zijn. M.a.w.:

x -x
E(x1 ,t) = E(x2 , t + 2v 1) ••• (22)

als v de (konstante) afbrandsnelheid is.

Dit proces wordt geillustreerd in fig. 23.
Hetzelfde beeldwo~dt verondersteld bij de dikte
verandering (boogkanaalverbreding) op een bepaalde
plaats, als funktie van de tijd. Immers ook daar
werd gekonstateerd, dat de snelheid waarmee de dikte
zich uitbreid, vy ' konstant is (zie par. 2.3.)

4.2. Het model van Pijnenburg

Het model van Pijnenburg(16) gaat er van uit, dat de
dikte verandering van het kanaal veroorzaakt wordt
door de volumeverandering, die ontstaat t.g.v. het
smelten van het zand, dat grenst aan de boog.
Het zand heeft nl. een vulfaktor van ± 0,6, d.w.z.
ongeveer 60% van het totale volume wordt ingenomen
door de zandkorrels en 40% is lucht tussen de korrels.
Als het zand smelt, zou het volgens dit model samen
gedrukt worden, zodat de lucht ertussen verdwijnt en
we dus 40% van het oorspronkelijke volume vrij krijgen
voor het boogkanaal.
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Na eni~ rekenwerk .volgt dan voor de dikte van het
kanaal(16):

[mJ ••• (23)

met d halve dikte kanaal (voor 'dikte' ,zie fig.
15b.)

C1 : konstante
t . tijd [sec].
do: halve dikte van de smeltstrip [m]

De konstante C1 varieert van 9,08. 10-4 tot 10,44.10-4 ,
als de kanaaltemperatuur varieert van 20. 103 K tot
40. 103 K (16,p. 4-6/7) •.

Wanneer we .deze resultaten vergelijken met de experi
mentele gegevens (par. 2.3.), zien we dat de snel
heid in het model van Pijnenburg ongeveer een faktor
40 lager ligt dan de experimenteel gemeten snelheid,
en dat deze met i?varieert, i.p.v. de experimenteel
gevonden lineaire tijdsafhankelijkheid.
Op grond van deze gegevens, kan gekonkludeerd worden
dat er behoefte bestaat aan een nieuw model.

4.3. Het boogdrukmodel.

Bij dezelfde experimenten werd waargenomen (par. 2.3.)
dat zich een gestolde substantie van gesmolten zand
en sporen metaaldamp bevond tussen de nog oorspronke
lijke zandkorrels.
Op grond hiervan zou gekonkludeerd kunnen worden, dat
het zand, zodra dit gesmolten is voor een zeer groot
deel direkt door de druk van de boog, tussen de ruimte
van de zandkorrels heen, wordt weggeperst.
Een ander deel van het gesmolten zand verdwijnt als
damp in het boogmedium.

De volumewinst, die ontstaat t.g.v. dit proces, zal
veel groter zijn, dan die op grond van het model
van Pijnenburg.
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Dit proces van wegsmelten en het 'direkt' verwijderen
van het gesmoltene lijkt erg veel op het afbrand
proG:es van de metalen smeltstrip, zie hoofdstuk III.
We zullen daarom weer gebruik maken van dezelfde
vgl. van Carslaw & Jager(7) , die zo'n 'proces beschijft.

We bekijken een stukje A x van het boogkanaal op een
afstand x' van de voet van de boog, zie figuur 24.

v.J,
!

strip

x = 0

kanaal
, I

I

I
I
I

X = x'

2d (x' )

Schets van boogkanaal en smeltstrip.

- fig. 24 -

De vermogensdissipatie in dit stukje~x is:

W = E(x' ,t) .1. Ax ••• (24)

waarin E(x' ,t) : de lokale veldsterkte ter plaatse
x' in de boog, als funktie van de
tijd. [Vim)

We veronderstellen nu een vermogenstroom vanuit het
boogsegment, die aIleen naar het boven- en ondervlak
gericht is. We stellen dus een een-dimensionaal
model, met b» 2d.



Het schijnbaar oppervlak van het boogsegment
bedraagt dan:

••• (25)

De vermogensflux W'(x' ,t) wordt dan:

TJ' ( 't) W E(x' ,t) .I" x,· = r = - 2b -
s

Voor de enkelzijdige, dikteuitbreidingssnelheid vy '

vinden we dan (z~e (7)):

W'(x',t)
••• (27)

waarin F(t)+do de halve kanaaldikte is.

Uitwerking van vgl •. (27) geeft dan tenslotte:

E(x',t).I
=---=-------~

2b.{ Cs~(Ts-Td'_Lfs)
••• (28)

Wanneer we nu E(x' ,t) weten, kunnen we vy [m/s]
bepalen.
In par. 2.3. is E(x' ,t) geschetst (fig. 19) en in
vgl. (2) is E gegeven volgens:

E =
? I

A(x' ,t)
(v/m} ••• (2)

waarin A(x' , t) : oppervlakte boogkanaal [m21

We volgen nu twee verschillende wegen, om vy te
bepalen, volgens vgl. (28).



De 1e weg is E(x' ,t) volgens fig. 19 te analyseren
en te benaderen, om zo tot een uitdrukking voor vy
te komen. (par. 4.3.1.)
De 2e weg is E(x' ,t) volgens vgl. (2) te substitu
eren in vgl. (28), onder gebruikmaking van een uit
drukking voor p, zoals die in Hoofdstuk V wordt be
handeld. (par. 4.3.2.)
De eerste manier laat de koppeling tussen veldsterkte
en kanaaldoorsnede (zie vgl. (2)) los, terwijl de
tweede manier deze koppeling handhaaft.
Het loslaten van koppeling is gebaseerd op het feit,
d.at waargenomen is, dat de dikte van het kanaal
lineair met de tijd blijft toenemen, terwijl in
dezelfde tijd de veldsterkte zeer sterk afneemt.

4.3.1. Bepaling van vy via een grafische benadering.

We analyseren nu eerst het verloop van E(x' ,t)
volgens fig. 19 voor een eerste orde benadering.

We nemen nu aan, dat de grote daling van 700" 150
V/cm in ongeveer 1 ms. gebruikt wordt voor de op
warming van een nieuw stukje plasma.
Verder daalt E(x' ,t) slechts heel langzaam van
150-100 V/cm, zodat we in een eerste orde benadering
stellen:

E(x' ,t) N 150 V/cm ••• (29)

Wanneer we vgl. (29) en de getalswaarden (volgens
Pijnenburg(16) ,p.4-4/5) voor de konstanten sub

stitueren in vgl. (28), vinden we met b = 5.10-3 m:

= 7,88. 10-4 • I

= 3,94. 10-10. J

v y
v y

als Ao : 5 x 0,1 mm2

lm/s]
[m/s)

••• (30)

••• (31":)



M.,a.w. vy is rechtevenredig met I (en J) en vy is
konstant is de tijd.

Wanneer we deze eerste orde benadering vergelijken
met de experimentele gegevens (par. 2.3.), mogen we
konkluderen dat het model het proces kwalitatief goed
beschrijft, maar dat het kwantitatief een faktor 8

in snelheid te hoog uitkomt (vgl. PijnenbUrg(16) een

faktor 40 te Iaag).
Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door het
feit, dat het gesmolten zand, dat door de druk van
de boog wordt weggeperst, een temperatuur T>Ts
heeft, i.p~v. T=Ts •
Hierdoor daalt de snelheid Vy aanzienlijk.

Voor T=2Ts vinden we (analoog aan vgl. (10),par. 3.2.):

, of bij Cu,5 x 0,1mm:

WI (Xl ,t)

csPs(Ts-To)+Lfs+clfl(T-TS)

= 2,45. 10-4 .I

••• (32)

(m/s] ••• (33)

We vonden experimenteel bij CU, 5 x 0,1 mm (par. 2.3.):

-10vy = 0,52. 10 .J

Er blijft nog steeds een verschil tussen theorie en
experimenten van een faktor 2,5.
We moeten ons nu echter weI realiseren, dat in de
gegeven afleiding impliciet is verondersteld, dat
al het zand wordt gesmolten en afgevoerd.
Het zal echter zo zijn, dat een deel van het zand
verdampt en geioniseerd wordt, m.a.w. er blijft
minder energie over voor het smelten.



Dit verkleint de snelheid, waarmee het kanaal zich
uitbreidt.
Een andere faktor, die het resterende verschil
tussen theorie en experimenten zou kunnen verklaren
is het feit, dat de veldsterkte E(x' ,t) te hoog
genomen is en vanwege het feit, dat de vermogensstroom
naar de zijkanten van de boogsectie verwaarloosd is.
Hierdoor komt er 'teveel' vermogen vrij voor de dikte
verandering.
Bovendien is er in de literatuur geen absolute duide
lijkheid omtrent de materiaalkonstanten cs,cl en L,
omdat niet precies zeker is of dezelfde soorten zand
gebruikt zijn.

In fig. 17 is aangetoond, dat de dikte een neiging
heeft om zich te stabiliseren bij toenemende stroom
sterkte.
Vanuit het boogdrukmodel gezien, zou dit misschien
verklaard kunnen worden door te stellen, dat het
mechanisme een beperking kent in de vorm van een
maximale afvoercapaciteit van het gesmolten zand.
Deze capaciteit wordt bepaald door de ruimte tussen
de zandkorrels en zal dus afhankelijk moeten zijn van
de pakkingsdichtheid van het zand.
Bij toenemende J zal de energiestroom naar het zand
groter worden en zal het zand sneller wegsmelten en
sneller afgevoerd moeten worden.
Wanneer er nu meer volume zand per seconde wordt weg
gesmolten dan dat er via de holtes tussen de vaste
korrels kan worden afgevoerd, raken de holtes
'verstopt' en kan het kanaal zich niet meer uitbreiden.
Er ontstaat een soort 'massieve muur'.

De eer~ experimenten hadden al aangetoond, dat de
pakkingsdichtheid invloee had op de vorm en de grootte
van de smeltlichamen.



Des te kleiner de pakkingsdichtheid, des te wilder
en dikker, maar ook losser werden de smeltlichamen.
Wellicht is dit een illustratie van het 'verstop
pingsmechanisme' •

4.3.2. Bepaling van vy via mathematische substitutie.

In par. 4.3. hadden we gevonden voor de uitbreiding
van de dikte van het boogkanaal:

E(x',t).I
[m/s] • •• (28)

Bovendien geldt de relatie:

p.I
E(x' ,t) = ------

A(x' ,t)
• •• ( 2)

Wanneer we vgl. (2) substitueren in vgl. (28) vinden
we onder gebruikmaking van:

A(x' ,t) = b.2d(x' ,t)

de volgende betrekking:

••• (34)

f'. 1
2

24b .d.H

d = F(t)+do ' en

H = csfs(Ts-To)+L~

Herleiding van vgl.(35) geeft:

, met:

• •• (35)

••• (36)



Dit is een differentiaal vergelijking, die opgelost
kan worden door scheiding van variabelen en met de
beginvoorwaarde d(t=O) = do •
We veronderstellen nl. dat op t=O de kop van de boog
het punt Xl juist gepasseerd is. We vinden dan:

Nu geldt bij benadering:

[m] ••• (37)

als:

dth ", do' {1

z: .I2

4b2d 2 Ho •

+ t.

t <<. 1

[m]

, dus t« tgr ,

••• (38)

met t gr = [sec) ••• (39)

We subl':iti tueren nu de uitdrukking voor ~ uit
hoofdstuk V (par. 5.2.) in vgl.' (39); we vinden dan:

••• (40)

Substitutie van de getalswaarden (Z=2,8; lnJL=8;
b=5.10-3 ;do=5.10-5) levert dan uiteindelijk, als
I toI 1000 A:

D.w.z. tot 3 psec. nadat de boogkop een bepaalde
plaats Xl gepasseerd is, breidt de dikte dth zich
op die plaats Xl lineair met de tijd uit volgens
vgl. (38) en daarna neemt de dikte duidelijk



minder dan lineair toe (vgl. (37)).(Als IN 1000 A).

Aangezien we konstateren (par. 2.4.), dat de dikte
zich na enkele milliseconden nog steeds lineair met
de ti.jd ui tbreidt, voldoet de beschrijving, zoals
gegeven blijkbaar niet geheel aan het werkelijke
proces.

Wanneer we in vgl. (37) de getalswaarden substitu
eren, krijgen we:

••• (41)

(Bij de bepaling van deze formule is er van uitge
gaan, dat de temperatuur van het gesmolten zand
gelijk is aan de smelttemperatuur, zoals gebruikt is
in de bepaling van H volgens vgl. (35).)

Ter illustratie vergelijken,we de dikten volgens
vgl. (41) met de experimenteel gevonden dikte kwan
titatief. We zien dan:

Cu, 5 x 0,1 mm {~ :
850 A

3 ms. ==>
d th = 1,4 mm

d = 0,32 mmexp

We zien een groot verschil tussen theorie en experi
ment. We berekenen nu dth opnieuw, maar nu met de
veronderstelling, dat het gesmolten zand een
temperatuur T=2Ts (i.p.v. T=Ts ) heeft, d.w.z •

• • • (42;)

Nu vinden we:

d 5 10- 5 \ '1 + 6, 15 •I 1 , 4 • tth =. · V ••• (4:5)



In het genoemde voorbeeld, vinden we nu als T=2Ts

dth = 0,76 mm

Evenals in par. 4.3.1. zien we een betere overeen
komst tussen theorie en praktijk, als we de tempera
tuur van het gesmolten zand hoger inschatten (T=2Ts ).

4.3.3. Vergelijking tussen de mathematische en de grafische
methode.

Kwalitatief zien we een verschil tussen de twee bena
deringen.
De grafische methode (par. 4.3.1.) komt tot een line
air verloop van de dikte als funktie van de tijd,
terwijl de mathematische methode (par. 4.3.2.) tot
een afhankelijkheid volgens de wortel van de tijd
komt.
Beide methodes kunnen het stabiliserende verschijnsel
van de kanaaldikte (zie fig. 17) niet beschrijven,
hoewel de mathematische methode automatisch tot een
soort afplatting leidt, vanwege de wortelfunktie.

Teneinde de twee methodes kwanutatief te vergelijken
is de serie CU, 5 x 0,1 mm beschouwd in tabel 4:

Experiment Theorie
::> Dte"t:ing

grafisch4') th••)ma •

I= ,660 A; t=3 ms. 0,26 0,54 0,64
I= 850 A; t=3 ms. 0,28 0,67 0,76
I= 530 A; t=3 ms. 0,22 0,44 0,55
I= 410 A; t=3 ms. 0,19 0,35 0,46
I=1600 A; t=3 ms. 0,53 1 ,22 1 ,1i9

Vergelijking tussen de experimentele waarden van d
en de theoretische waarden van d, bepaald bij T=2Ts •
• ): volgens par. 4.3.1. ; •• ): volgens par. 4.3.2.
De dikte d is in mm weergegeven.

- tabel 4 -
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Konkluderend kan gezegd worden, dat de grafische
methode volgens par. 4.3.1. zowel kwalitatief als
kwantitatief betere overeenkomst vertoont met de
experimentele resultaten (voor zover bekend).
Het lijkt erop, dat de koppeling van E(x' ,t) en
A(x',t) bij konstanter niet zo dUidelijk aanwezig
is.
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Hoofdstuk V THEORETISCHE LOKALE VELDSTERKTE

EN BOOGSPANNING

5.1. Het model van Wheeler voor een cilindrisch kanaal.

In 1970 ontwikkelde Wheeler(17) een model voor de
bepaling van de elektrische veldsterkte in een
cilindrisch kanaal.
Hij nam daarbij aan, dat:

- het plasma volledig geioniseerd was en dat
- de dichtheid van het plasma voldoende hoog was,

zodat het eigen magnetisch veld de eigenschappen
van het plasma (geleidbaarheid) niet beinvloedde
en dat er

- geen stralingsverliezen waren.en dat bovendien
- de temperatuur van het plasma aan de rand nul was.

Wheeler(17) ging verder uit van een·boogplaema, dat

zich gedraagt als een Lorentz-gas, d.w.z. een
(hypotetisch) volledig geioniseerd gas, waarin geen
interaktie is tussen de elektronen en aIle positieve
ionen in rust zijn (18,p.138 ).

Voor zoln gas leidde hij, onder de genoemde voorwaar
den, een model af voor de veldsterkte in het boog
plasma, uitgaande van een energiebalans tussen het
elektrisch geleidingsvermogen en het thermisch ge
leidingsvermogen.
Hierbij werd gebruik gemaakt van het werk van
Spitzer(18), die relaties heeft opgesteld voor de

elektrische en thermische geleidbaarheid als funktie
van de temperatuur. (Voor de totale afleiding wordt
verwezen naar Wheeler(17).)
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Het uiteindelijke resultaat is dan bij een eilindriseh
kanaal:

waarin E

Z

veldsterkte (v/em);
ladingsgetal ionen;

.( k
3

.T
3

) t
[r.N

••• (45)

met T :temperatuur [K],
N_:diehtheid elektronen [em-3),

e : lading elektron tCbl.
R straal van het eilindriseh kanaal [em]

De parameters Z enJl worden dus bepaald door plasma
eigensehappen.

5.2. Veldsterkte in een reehthoekige kanaaldoorsnede.

We hebben gekonstateerd (par. 2.3.), dat we in eerste
benadering te maken hebben met een reehthoekige
kanaaldoorsnede.
De vgl. (44) is hierop niet van toepassing.

Analoog aan het werk van Wheeler(17), zijn
Gnanalingam(20) en Daalder tot een uitdrukking geko

men voor de lokale veldsterkte in een reehthoekige
kanaaldoorsnede, zie vgl. (46):

lV1m} ••• (46)

met b: breedte kanaaldoorsnedelml;
d: halve dikte kanaaldoorsnede lm),

(b en d gedefinieerd volgens fig. 15b)

Uitgaande van deze vgl. voor de lokale veldsterkte
E, kunnen we een uitdrukking opstellen voor de



gemiddelde soortelijk weerstand van het plasma,~,

volgens;

p = EiA (zie vgl. (2)) ••.• (47)

met A = b.2d

We vinden dan met (46) en (47)

••• (48)

M.a.w. we konstateren, dat:

~ ~slechts een zeer zwakke funktie is van de
dichtheid (viaJL), en dat

~ ponafhankelijk is van de dikte van het kanaal en
~ fhoofdzakelijk een funktie van de stroom is.

5.3. De boogspanning.

Nu we uitdrukkingen hebben voor de kanaaluitbreiding,
zowel in axiale als in radiale richting en voor de
soortelijke weerstand van het boogplasma, kunnen we
een uitdrukking opstellen voor de boogspanning Ub ,
wanneer we tevens het tijds- en plaatsverschoven
karakter van het afbrandproces ( zie par. 4.1.) erin
betrekken. We vinden dan:

v.t

= 2.J p. I

A(x, t - ~)
o

• dx [v} ••• (49)

met v: afbrandsnelheid [m/ s] ;
f: soortelijke weerstand plasma [Aml;
I: str~om door plasma (A] ;
dx:stukje van de boog in de lengte

richting lm] •
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Tevens geldt:

en

A(x,t - ~) = b.2d(x,t - ~)

d(x,t - ~) = vy.(t - ~) + do }=>

We hebben gekonstateerd, dat b(x,t) slechts lang
zaam varieert (par. 2.3.). Daarom stellen we
b(x,t) = bo = b , met bo: breedte van de smeltstrip.
Dit is gebruikt in vgl. (50).
De faktor 2 in vgl. (49) wordt veroorzaakt door het
tweezijdige karakter van het afbrandproces.

Wanneer we f volgens vgl. (48) en A(x,t- ~) volgens
vgl. (50) substiUBren in vgl. (49), vinden we:

.dx

Nu hebben we al gekonstateerd, zowel experimenteel
als theoretisch:

v = C.J
} ••• (5~)

Substitutie van vgl. (52) in (51) geeft dan tenslotte:
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Ofwel:

met

° 4 v .tUb(t) = K.I ' • In(1 +~)
do

K = O,034.(Z.ln.A.)O,4. b-O,4

[v]
••• ( 54)

5.,4. De spanningsopbouw.

en met vgl. (52):dUb =
dt

Eerder is al vermeld, dat de snelheid, waarmee de
boogspanning Ub(t) toeneemt, de dUb/dt , van belang
is bij het al dan niet slagen van een onderbreking
dOor een smeltveiligheid.
Die snelheid dUb/dt vinden we door differentiatie
van vgl. (54) naar de tijd. Het resultaat is :

K.IO,4. vy

vy.t + do

·'------
Ao (vy.t + do)

[v/secJ ••• (55)

met J=
I

en Ao:oppervlakte smeltstriPd[~2fnede

Uit vgl. (55) blijkt, dat de dUb/dt op een bepaald
moment bepaald wordt door een aantal plasma en mate
riaal konstanten en door de stroom en de dikte van
het kanaal op dat moment.
M.a.w. des te dikker het kanaal, des te langzamer
neemt de spanning over de boog toe.

Uit de Iiteratuur (19) blijkt, dat we voor Z N 2,8 en

voor InA. N 68.10 mogen nemen.
Als we dan voor C en H de experimenteel gevonden
waarden gebruiken en we aIle andere getalswaarden
substitueren in vgl. (55), vinden we:
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• [V/sec~ ••• (56)

met vy.t + do= d : halve dikte van het kanaal lm]

5.5. Vergelijking met experimenten en konklusies.

~ In fig. 4 is een typisch voorbeeld van een meetre
sultaat weergegeven, zoals dat verkregen wordt

. met de xy-schrijver.
Hieruit leiden we af, dat de spanningsopbouw
aanvankelijk (gedurende 2 a 3 ms.) lineair is,
maar later duidelijk minder lineair.
Dit laatste klopt globaal met vgl. (55), die zoln
daling in de toename bij de toenemende dikte ook
voorspelt.

d
~ Uit vgl. (56) voIgt tevens, dat voor t« -2 geldt:v y

~~b = 2.45. 10-3. (4 .{1 _V( }
-3

I\J 2,45d 10 • I 1 ,4 lv/sec1 ... (57)
o j

M.a.w. dat dUb/dt ongeveer konstant blijft in de
tijd. Een typische.grootte van t is echter 0,5 ms.,
terwijl we zien, dat dUb/dt gedurende ± 3 ms.
konstant blijft. Bovendien smelt in het tijdsbestek
van 0~5 ms. all"n het gebiedje rond de ponsgaat
jes in de strip weg, zodat we het resultaat hiervan
niet als representatief voor het hele afbrandpro
ces mogen stellen.

~ Een grootte orde bepaling van dUb/dt volgens vgl.(56)
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theorie experiment
stroom vy dUb/dt dUb/dt

(A) (m/s) (VIms.) (VIms.)

410 0,046 78 27

530 0,055 100 39
660 0,070 114 63
850 0,078 150 91

1600 0,16 203 178

(seri~ Cu, 5 x 0,1 mm) leidt tot de resultaten,
zoals deZ& in tabel 5 zijn weergegeven.
Aangezien de dikten van de kanaaldoorsneden bij
zilver veel spreiding vertonen en er (nog) te weinig
meetpunten per serie zijn, is het voor deze series
niet mogelijk de theoretische waarde van dUb/dt te
bepalen.

Vergelijking tussen de theoretische en
experimentele waarde van dUb/dt, bij t=2ms.
(serie Cu, 5 x 0,1 mm.)

- tabel 5 -

Uit deze tabel konkluderen we, dat er een redelijke
kwantitatieve overeenkomst is tussen theorie en
experiment, hoewel er bij lagere stromen een duide
lijke afwijking optreedt, die vooralsnog niet ver
klaard kan worden. Evenzo kan het konstante verloop
van dUb/dt in de beginfase niet verklaard worden.

~ De theoretische evenredigheid tussen dUb/dt en J 1 ,4
(vgl. 55) is ook experimenteel bevestigd (par. 2.4.).

We mogen dus op grond van deze gegevens konkluderen,
dat het (aangepaste) model van Wheeler met de daar
aan gekoppelde theorie m.b.t. de spanningsopbouw
redelijk voldoet, hoewel er nog enkele hiaten zijn.



Hoofdstuk VI KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de voorgaande meetresultaten en theoretische
beschouwingen, mogen we hetvolgende konkluderen:

~ De boogverlenging (afbrandsnelheid) wordt goed
beschreven door het model, inclusief de invloed
van Joulse warmte, zoals dat in hoofstuk III is
uiteengezet.
De boogverlenging is nu een funktie van stroom
en tijd geworden.

Het opstellen van een uitvoerige energiebalans
aan anode en kathode zou wellicht kunnen ver
klaren, waarom de anode-en kathode afbrandsnel
heden gelijk zijn.

~ De boogverbreding behoeft nadere studie.
Er is een kwalitatieve overeenkomst tussen theorie
en praktijk, maar het smelt- en boogdrukmechanisme
moet nog nader onderzocht worden.

Een beschouwing, analoog aan die van Pijnenburg(16)

maar nu met een konstante laagdikte van gesmolten
zand, geeft wellicht een beter resultaat.

~ De bepaling van de steilheid van de spanningsop
bouw (dUb/dt) voldoet redelijk, gezien de eerste
voorlopige resultaten.

In feite zijn er nog te welnlg concrete resultaten
uit het boogkanaalverbredingsonderzoek bekend,
zodat een eindkonklusie op het gebied van de
spanningsopbouw wat voorbarig lijkt.



Deze drie konklusies resumerend kan gezegd worden,
dat er redelijk voldaan is aan het uitgangspunt van
dit a£studeeronderzoek, nl. het geven van een aanzet
tot het verkrijgen van een fysisch-elektrisch model
voor de smeltveiligheid.

bo
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Appendix 1 MEETRESULTATEN IN TABELVORM

1. serie zilver, 5 x 0,1 mm.
2. serie zilver, 5 x 0,2 mm.
3. serie koper, 5 x 0,1 mm.
4. serie koper, 5 x 0,2 mm.

!leting V vf Vth • f J t J2 t dUb
Ifpr arc

2
dtnr.

(kA/mm2)(m/s) (m/s) (m/s) (sec) (~:..1..) (V/msecl ( mm)mm

11 102 ,.22 1,25 1.29 1.074 1,.2 12.9 42,7 14
103 1,48 1,4 1.49 1,398 11.6 22.7 50.0 16.5
104 1.75 1.8 ,.84 ,.676 11.8 33.1 74.6 21
105 2.33 2. 4 2.34 2.128 7. 4 33.5 100 17.8
106 2. 47 2.7 3.,7 2.428 10,9 64.3 110 29.5
107 2.88 ,.1 3.47 2.708 9.3 68.2 126 29
108 3.39 3,6'i ... 3.374 7.1 80 163 26
110 4.2- 4 4.28 3.312 5.8 63.6 175 23
111 4.5-12.8 4.75 " 3.718 ".6 77.4 202 26.5
112 5. 4-7.8 5.5 'It 4.128 4.6 78,4 243 25.5
113 4.2-6.9 5.0 ... 4.062 4,5 74.2 221 22.5
114 3,1-4.5 3.0 3.31 2,880 5,5 45,6 131 16.5
115 3.2-5.0 3.75 3.67 3,03 6 'i5.' 178 22.5
116 4.5-5.3 4,03 .. 3.268 7,2 76.1

--
29

21 61 0.32 0.57 0. 41 0.366 1'5.7 2.04 12.8 17,5
62 0.34 0.6 ~ 0.479 .- • 14.5 17.5
63 0.66 0.67 0.65 0.619 14.9 5.7 21.6 21
64 0.56 0.8 0,80 0.769 17.2 '0.,7 29.8 28.5
65 0.71 0.87 0.88 0.839 16.6 1,.69 27.4 29
66 0.91 1.12 ,.07 ,.0'7 16.7 17.27 42.9 36.5
67 1.08 ,.21 ,.'9 1.122 16.9 21,28 46.4 42
68 1,18 1,37 1.3"3 1,241 17.3 26.64 51.8 48.5
69 1.27 1,47 ,.42 1.344 10.2 18.42 .. 30
72 1.5 1.9 1.87 '.720 8.3 30.77 82.5 40.5
73 1,3 1.6 ,.64 ,.537 10.2 24.0 71.3 32
74 1.4 2.0 2." '.923 10,5 33.44 84.7 42
75 • 2,4 2.68 2.,40 1,.4 59.94 95.4 51
76 1.7 2.3 2.37 2.070 10.5 44.77 96.7 47
77 2.2 2,9 2.87 2.300 H.2 59.25 120 65
78 1,9 2.5 2.53 2.'75 10.2 48.46 • 51

31 204 0.85 0.97 0.95 0.82 10.3 6.93 26.8 20
203 1,28 1,28 ,.24 1.06 10.9 9.21 39.2 28
201 1.58 1,77 1,59 ,.36 6.2 11.5 62.6 22
214 1,71 2.01 ,.80 '.52 7.7 17.8 64.2 31
202 2,22 2,27 2.08 '.75 6.5 '9.9 90.7 29.5
205 2,08 2,71 2.58 2.11 7.0 31.2 111 38
209 2.5 2.95 2.87 2.32 6.6 35.5 118 39
206 2.78 2.97 3.,2 2.47 6.9 42.1 116 41
207 2.94 3.24 3.,9 2.66 3.4 24.1 150 22
210 3.0 3,46 3.43 2.. 66 6.8 48.1 146 47
211 3.8 3.58 3.90 2.92 6.7 57.' 176 48
213 3.8 3.96 4.73 3.27 6.7 71.6 178 53
212 3 4.14 5.53 3. 46 7.0 83.8 177 58
215 * 4.56 7.38 3.8 6.7 100.7 193 62

41 217 '.'9 1.31 1.24 ,.075 7,5 8,67 51.9 19,5
218 1.45 ,.4' ,.48 1.260 7.6 12.3 61,7 21.5
220 1.83 '.73 1.71 1,47 8.1 17.0 68.2 28
219 .. 1,94 1.98 1,67 7.' 19.8 82.5 27,5
221 1,98 2.,0 2.31 ,.92 7.2 26,5 84,5 30,5
222 1.78 2.34 2.51 2,08 7.0 30.0 91.7 32.5
223 2.35 2.50 2.72 2,20 7.6 36.8 88,1 38
225 2.35 2.82 3.,0 2.45 7., 43.0 102 40
226 2.48 3.,0 3,44 2.65 7.2 50.7 120 46

V afbrandsnelheid. bepnald via arobespr
Vf afbrandsnelheid. bepaald uit If en tare

If : lengte smeltliehaam

tare:totale boogtijd.

*: niet te bepalen.

Vth f:theoretisehe afbrandsnelheid.
• inelusief Joulse Warmte.

~~b aanvangshelling van de boog
spanning.

J : stroomdiehtheid.
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A.ppendix 3 REEKSONTWIKKELING THEORETISCHE
AFBRANDSNELHEID.

We hebben vastgesteld, dat voor de theoretische
afbrandsnelheid geldt:

- Ucon •J t. 01. [ {vth r .,1 .. -2-· In 1+
, H+csfsTo J t

c nT
s'-s 0.(1_
H exRll1)

••.• ( 20)

Deze vgl. (20) zouden we willen benaderen, om te
zien, hoe groot de invloed van de Joulse warmte is
op de konstante C uit v=C.J (zonder Joulse warmte).
Daartoe worden de e-macht en de In-funktie ontwikkeld
als een Taylorreeks rond een bepaalde waarde van
W = J2 t • Dus rond een bepaalde waarde van de toege
voerde energie.
Wanneer we de getalswaarden substitueren in vgl. (20)
vinden we, voor koper:

••• (58)

Stel nu: J2 t / 58 = J2t / c = x en c = 58
a == 1,044
b = 1 ,19
d = 0,19 , dan:

~+
1 d.exp Xl} ••• (59)vth,f = x·ln(b

Ontwikkel nu exp x rond W = J2t = 25~Wcr/4, dus
rond__ x=g= 25/58 = 0,43. De taylorontwikkeling luidt:

f(x) = f(g) + fl(g).[x-gl+ ••.•• (1 e orde benadering)
= 1,54(0,57+x) + •••

bB



Wanneer we dit resultaat substitueren in vgl. (59)
krijgen we:

••• (60)

stel nu p=1 ,02 en q=0,29, dan ontwikkelen we
In(p-qx) ook rond g=0,.43. Dit geeft:

In(p-qx)
-q

= In( p-qg) + p::qg. (x-g)
= 0,03 - 0,32 x

.....

l

Als we dit resultaat substitueren in vgl. (60),
krijgen we uiteindelijk:

- J r _0x,03 \
vth,f = 1 ,044· \ 1 ,32 J

Rond x=g=0,43 levert dit:

••• (61)

Vth, f = 1, 20. J} => 9 r. 3 1
CCu = 1,20. 10- Lm /A.~

v =·C • J

Geheel analoog wordt voor zilver gevonden, rond

J2tIV Wc/2 :

De invloed van het punt waaromheen de benadering
bepaald wordt blijkt uit tabel 6. (voor zilver)

benaderingspunt ~. 10-9 [m3/ A.s1

J2t -.0 (par.3.2.) 1,00
J2 tIV t .Wcr 1 ,06

J2tNt.Wcr 1 , 11

De konstante C uit v=C.J, zoals benaderd ~it

vgl. (20), rond een bepaalde waarde van J t.

- tabel 6 -



Uit tabel 5 leiden we af, dat zelfs bij kleine
waarden van J2t , de invloed op de afbrandsnelheid al
duidelijk is. Voor grotere waarden van J2t neemt C
ook steeds meer toe, m.a.w. C is min of meer evenredig
met J2t •

Bij koper is het niet zinvol, om een benadering van
vgl. (20) rond J2tNtWcr' omdat we al gekonstateerd
hebben , dat de theoretische formule (20) afwijkingen
geeft t.o.v. de experimenteel vastgestelde afbrand
snelheden (zie ook appendix 4), bij grotere waarden
van J2 t •





Appendix 5
THE BURN-BACK RATE OF HIGH VOLTAGE FUSES

J.E. Daalder; R.M. Hartings

Eindhoven University of Technology

Department of Electrical Engineering

P.O. Box 513 5600 MB Eindhoven

The Netherlands

Abstract

ZusaJllDlBnfassung

1. Introduction

The burn-back rate was determined for silver and copper rectangular fuse

elements placed in sand and in vacuum. The results were similar. A model

has been developed based on the energy processes in the cathode- and

anode-fall regions and which is capable to explain the observed values of

the burn-back rate.

It has been demonstrated that the preheating of the fuse element by Joule

heating is of significance in the erosion process.

Die Abbrandgeschwindigkeit von silbernen und kupfernen Schmelzleitern mit

rechteckiger Querschnitt ist gemessen worden in Sand und in vakuum. Die

Ergebnisse sind 4hnlich. Ein Modell wird entwickelt fUr die Berechnung

der Abbrandgeschwindigkeit. Das Modell geht aus von den energetischen

Prozessen in Kathodenfall- und Anodenfallbereich.

Es zeigt sich dass die vorerwarmung von den Schmelzleitern durch Ohmsche

Erheizung von Bedeutung in dem Abbrandprozess ist.

The burn-back rate of high voltage fuses

has been the subject of several investi

gations and different notions exist regard

ing its mechanism [3,10,11,12]. One of the

first investigations was made by Kroemer

[1]. He found by experilllent that the burn

back rate v (msec- l
) was proportional to

the current density for a number of

metals. A silllilar result was obtained by

GrUner-Nielsen et aZ[2]. Others as Turner

et aZ (3). Wilkins et aZ[4] andDolegowski

[5] arrived at more complicated relations

in which the burn-back rate is a function

of the current. The different results

obtained indicate that the process of fuse

element erosion is not yet properly under

stood. Also there is a lack of quantitative

theoretical description of the process.

In this paper the burn-back rates of silver

and copper fuse-elements are investigated.

Results in sand are compared with analogue

experiments performed under vacuum

conditions. It is shown that the erosion

processes for these widely different

circumstances are very similar in nature.

A model is developed based on the notion

that the erosion of a fuse element agrees

'.,::'th the erosion process of a metal vapour

arc in vacuum. It is also demonstrated

that preheating of the fuse element by

Joule heating is a significant effect in

the determination of the burn-back rate

for most circumstances.

2. Experimental setup

The ezpel"imentaZ fuseZink.

Silver and copper strips have been used as

fuse elements and for each metal two series

of experiments were performed with different

cross-sections (5xO,1 mm2 and 5xO,2 mm2).

The fuselinks were mounted horizontally in

a sand filled cartridge, which had a bore

diameter of 5 Cm and a length of 12 CIll. The

sand was compacted by a standard technique

to a density of 1,69 gr.CIll-3 in each

experiment. The grain size composition ~ of

the sand used had the following character

istics: 0,125 mm < ~ < 0,25=: 64.5';

0,25 mm < ~ < 0,5 mm: 35,5'. The fuselink

included 7 tungsten probes of diameter

0,5 mm which were inserted into the cart

ridge and placed at right angles to the

fuse element (see fig. 1). The probes were

spaced 5 rom apart and positioned at both



sides of a constriction. In the constrict

ion the arc was initiated.

The e:roerimentaZ C'il'rlUits.

The fuse cur.rent was generated by a RLC

circuit. The circuit elements were chosen

such that critical damping was obtained.

Two circuit-breakers were positioned in

parallel with the fuselink. one of the

breakers was used for the onset of current

flow through the fuse element at the

moment the current was reaching its maxi

mum value. After a specified arcing time

the fuselink was short-circuited by the

other breaker. In this way a rectangular

current pulse was obtained for a current

range of 0,4 - 2,5 kA, lasting 5-10 msec.

(In nearly all the experiments the arc

duration was 7-8 msec). The current flow

ing through the fuse element varied less

than .:!:. 5%.

Recording system.

The arC voltage, arc current and the probe

signals were recorded and stored by a

PDP-ll microcomputer and two transient

recorders (Camac waveform analysers 2256,

2264 "Le Croy"). After attenuation by

voltage dividers and AID conversion the

signals were stored on a diskette and

plotted on an X-Y-recorder. The input

impedance of the system used amounted to

105
12.

3. Experimental results

Observations in sand.

Tests were performed to establish the burn

back rate of silver and copper strips in

sand and in vacuum. In sand two methods

were available to determine the rate of

erosion. From the length of the fulgurite

and the arcing time the avarage burn-back

rate v
f

was obtained. By the analysis of

the probe signals and the instants the

probes registered the local change from

metallic to plasma conduction a burn-back

rate vpr averaged over 5 mm was established.

Fig. 2 shows a typical example of this

latter type of measurement. As can be seen

there is a linear increase in the onset of

probe signal detec~ion and the positions

of the probes. For most measurements this

proportionality was observed. The probe

measurements also showed that for any

particular experiment the burn-back rates

of the anode and cathode were the same, in

agreement with earlier observations.

Similarly the fulgurities were symmetrical

with respect to the position of the con

striction where the arc had started.

Fig. 3,4,5 and 6 show the results of the

burn-back rates vf ' vpr as a function of

the current density J in the fuse element.

As the increase in arc length is the same

in both directions the burn-back rate of

one electrode only is given.

The graphs show that in case of the ful

gurite measurements there is a fair linear

dependency between the burn-back rate and

the current density in agreement with

Kraemer's [1] observations. The deviations

occurring for higher values of J (and

larger arcing times) are due to the pre

heating of the fuse strips as will be

explained in the next section. The results

of the probe measurements are more erratic.

In case of the 5 x 0,1 mm2 fuse elements,

the probe data generally agree with the

fulgurite measurements. However in case of

the 5 x 0,2 mm
2

strips the probe data show

distinctly lower values. This is possibly

due to the effect that for the larger

strips the arc is pushed away from the

probes as could be deduced from the arced

shape the fulgurites had. Experiments in

which the same strips were used and with

out the presence of the probes resulted in

straight fulgurites. For the 5 x 0,1 mm2

elements the differences were negligible

and in both instances the fulgurites were

straight. As a result of the relative

movement with respect to the probe

positions the electrical contact between

the arc and the probes will occur at a

later stage and thus a lower velocity v
pr

will be measured. (In several tests a

probe was already fused into the fulgurite

whereas no electrical contact with the arc

was yet detected). The phenomenon of the

arc being pushed away from the probes has

also been observed for low currents [6]

Taking these observations into account we

believe that as far as the burn-back rates

are concerned the fulgurite measurements



should be considered as being more reli

able.

A number of fulqurites were cast in resin

and cut perpendicular to the axis of the

arc channel. These cross-sections showed

well-defined regions around this channel

(lumen) which consisted of a mixture of

sand grains and metal globules (cf. 1,13).

Apparently a significant proportion of

the fuse ele~t is eroded as liquid metal

droplets which is subsequently pressed

into the surrounding fill.er.

in vacuum are not comparable. In the next

section however we will show that the

cathode burn-back rate can be calculated

using values of the heat conduction to the

cathode as observed for vacuum arcs.

Observations of the erosion process at the

cathode and anode by high speed photo

graphy clearly showed that a large fraction

of the metal is removed in the form of

molten droplets.

4. Analysis of the burn-back rate

Observations in vacuum. Erosion of the eLeatrodes.

~le model we will use is as follows (we

Here v th is the calculated burn-back rate

(one side only) and F the power flux to the

cathode (Watt m- 2). cs,c
l

specific heat in

the solid and liquid state: Ps,Pl the

The similarity of the burn-back rates in

sand and in vacuum suggest that the erosion

is dominantly a local electrode phenomenon.

The erosion of the electrodes occur as a

result of energy processes in the anode

and cathode fall regions (i.e. are the

result of cathode spot and anode spot

processes) and is similar to the erosion

process of metal vapour arcs in vacuum.

Therefore we will apply the quantitative

results of a study in which small sized

cathodes were eroded by vacuum arcs [8].

(1)

-1
(msec )F

written as,

restrict ourselves here to the cathode).

In front of the end-surface of the fuse

element a power source (ions from cathode

spots bombarding the cathode) is heating

the cathode metal. We will assume that

metal once it is heated to a temperature

T > T
m

, where T
m

is the fusing temperature,

will continuously be removed from the strip

in the form of molten droplets. (Erosion in

vacuum showed [8] that the droplets have

temperatures generally higher than the

fusing temperature of the metal). This

ABating process is considered to occur

adiabatically.

7he mathematical formulation of this

:>rocess is given by Carslaw and Jaeger

[7: p.293] (cf. also Landau [15]) and can be

Metal J Vanode Vf
vacuum sand

(Amm-2) (msec- 1) (msec- 1)

Ag 1420 1,3 1,5

(5xO,l IIm,2 ) 2200 2,5 2,5

2060 2,6 2,4

Cu 1700 1,8 2,1

(5xO,l 11IIII
2 ) 1750 1,8 2,1

2450 2,9 3,1
Table 1- Comparison of burn-back rates of

Ag and Cu strips in sand and in

vacuum (anode-side).

Fuse elements similar to those used for

the experiments in sand wer.e mounted in a

vacuum-chamber and arced at a pressure of

around 5.10-6 Torr. The average burn-back

rate of the anode was established by

observing the length of the strip removed

by arcing and by weight-loss measurements.

In table 1 the results are shown and

compared with measurements in sand for

identical conditions.

Apparently these burn-back rates (obtained

for entirely different conditions) do not

differ much. In our opinion this indicates

that the removal of metal in fuses is pri

marily an electrode effect and is not in

fluenced by the arc column proper.

Cathode burn-back rates in vacuum could

not be measured reliably due to the high

mobility of the cathode spots. Erosion is

not restricted to the side-end of the

strip as the spots move over a large part

of the entire element. This does not

happen in sand where cathode spot movement

is restricted by the filler and erosion

occurs only at the strip end. For this

reason the cathode experiments in sand and



densities in the solid and liquid state;

L is the heat of fusion. T: temperature of

the liquid droplets, Tm:fusing temperature,

Tb:initial temperature of the fuse element.

The denominator:H is equivalent with the

enthalpy increase per unit volume of the

liquid metal attained by the heating of

the ion bombardment.

The powerflux F can also be written {S] as

JouLe heating of the fUBe eLement.

In the previous analysis we neglected the

effect of Joule heating in the strip durin<;

the arcing period. However this effect

results in a higher initial temperature

of that portion of the strip which is

eroded by the electrode processes. A higher

temperature of the metal means that less

energy is required by the erosion process

proper in order to heat the metal to a

specific temperature. As a consequence the

burn-back rate will increase more than

proportional with the current density for

higher values of J and longer arcing

times.

If we take Joule heating into account we

can write (cf eq. 1-3):

be explained by Joule heating of the fuse

element and the significance of the arcin~

time as will be shown in the next section.

(3)

(2)'F • Ueon J,

where Ucon is the power loss per limp arc

current to the cathode. In vacuum experi

ments it appeared that Ucon is a constant

for a specific metal and it expresses the

amount of power transported to the cathode

by ion bombardment [14].

lie can then rewrite (1), (2)

Ucon
vth = -8- . J = C.J.

There is a reasonable agreement between

tl1eor" and ex"eriment. The differences can

(4)

(6)

(7)

(5)
J2 t

To exp (-;.-)

APscs
LWF

U Jcon

and a

Here

where, is the arcing time and vth,f the

average burn-back rate. The result is:

Here Tb is the temperature of the strip

attained after t see of arcing. To is the

initial (room) temperature, A is the

thermal conductivity and L
wF

the constant

of Wiedemann-Franz. The heating of the

strip is assumed to occur adiabatically.

The eqs. (4,5,6) depicts the momentary

burn-back rate (single side) as a function

of time. In order to compare the results

with the average burn-back rate vf of the

fulgurites the expression must be averaged

by integration according to:

1,0

1,0

1,07

1,07

C
TheoryExpe riments

C C
Fuse strip our Kroemer

results
x 10-9 x 10-9

Ag 5xO,1 mm 1,13

5xO,2 mm 1,10 1,15

Cu 5xO,1 mm 1,24 I5xO,2 mm 1,15 1,05

The expression shows that there is a linear

dependency of the burn-back rate and the

current density as is also the general

trend Qbserved in the data collected

(see figs.3,4,5,6). The constant C can be

calculated using Ucon = 6,2 Volt for Cu

and U
con

= 5,25 Volt for Ag {14]. For the

droplet temperatures we took for Cu 1400 ~

and for Ag 2000 K, and Tb = 300 K. The

values of C are shown in table 2, together

with the experimental values, found in our

experiments and those of Kroemer {1].

Table 2. Comparison of experimental and

theoretical values of the
3

constant C, (_m_) in the burn
Asec

back rate formula (3).



Here H denotes th~ enthalphy increase from

T 300 K.o
Using this result all the experimental data

were plotted as a function of the calculat

ed burn-back rates as followed from eq. (a) ;

see fig. 7. As can be seen there is a good

agreement between experimental observations

and the calculated values.

The Joule heating of the fuse element im

poses a limit on the definition of the

burn-back rate as applied here. For a

critical value J2 t W the fuse
arc cr

element will melt along its entire length

and multiple. arcing will occur. As a

result there is a strong increase in the

burn-back rate which will now also be a

function of the number of arcs present.

The sudden increase in the burn-back rate

due to multiple arcing was observed in our

experiments and occurred for values of W
cr

which agreed with calculated values. (From

eq. (5) follows for copper: W =1,10.10 17

2 -4 cr 16
(A seem ; for silver W 7,4.10
2 4 cr

A seem- ).

Corrrparoison wi th previous lUork.

Onuphrienko [11] and Turner et a1. £3] al

ready observed that the burn-back rate is

a function of time. Onuphrieoko especially

found that the longer the fulgurite, the

higher the burn-back rate. In our opinion

these effects are due to preheating as

described. Generally the burn-back rate

will not merely be a function of the

current or current density but of arcing

time as well, as our experiments demon

strated. Wilkins et a1. [4] proposed a

formula for the burn-back rate which is a

function of the current only. They state

that this formula is valid for currents up

to 11 kA om-2. Particularly for these high

current densities both the arcing time and

multiple arcing are of significance and

for that reason their description can only

have a limited value.

5. Conclusions

Data have been collected on the burn-back

rate of silver and copper rectangular fuse

elements placed in sand and in vacuum. It

was shrn<n that the burn-back rates in sand

and vacuum had similar values. For low

current densities the burn-back rate is

proportional to the current density, for

higher current densities and longer arcin~

times deviations occur.

Th.e cathode- and anode erosion of fuse

elements in sand have the same values. A

substantial part of this erosion occurs in

the form of mol ten droplets.

Starting from the notion that the process

of the burn-back rate is primarily caused

by electrode processes and is restricted

to the anode- and cathode-fall regions, a

model was developed which is capable to

explain the linear relation between burn

back rate and current density.

It was observed that preheating of the

fuse element due to Joule heating is most

ly of significance. As a result both the

current density and the arcing time are

relevant in the process of fuse element

erosion.

The incorporation of Joule heating in our

I'1Odel gave a good agreement with all

experimental observations.
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fig. 7: COrrelation between lISasured (vf ) and

calculated (vth,f) burn-back rates,

including the effect of Joule heating

of the fuse element
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