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Samenvatting: In dit rapport wordt een inleidend onder
zoek beschreven naar de oppervlaktegesteld
heid van electroerosief bewerkte werkstukken. 
Hierbij komen achtereenvolgens de oppervlak
teruwheid, zOnes van veranderde structuur 
en scheuren ontstaan door het vonkverspanen 
ter sprake. 
Ten slotte wordt een model opgesteld, met 
behulp waarvan getracht wordt het gedrag 
van het materiaal bij de electroerosieve 
bewerking te voorspellen. 
Het experimentele gedeelte werd verricht 
op de in het laboratorium aanwezige vonk
erosiemachine. 
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Vonkerosie (EDM) is een bewerkingsmethode, waardoor 
het mogelijk is, boringen en profielen aan te brengen 
in elektrisch geleidende materialen door een gekontro
leerde materiaalverwijdering. 
Deze verwijdering gebeurt door smelten en/of verdampen 
ten gevolge van het overspringen van hoogfrequente 
vonken. Deze vonken ontstaan als geregelde elektrische 
pulsen tussen het werkstuk en het gereedschap of 
elektrode. 
Een der voornaamste kenrnerken is, dat de werking niet 
afhankelijk is van de mechanische eigenschappen van de 
bewerkte materialen. Dearom zal vonkerosie veel toege
past worden voor b.v. het bewerken van hardmetaal. 
Elektrode en werkstuk zijn van elkaar gescheiden door 
een vonkspleet, die gevuld is met een dielektrische 
vloeistof. De breedtevan de vonkspleet kan varieren 
tussen 10 en 500 11m en "'lOrdt na keuze van de instel
ling van de machine verder konstant gehouden door 
een servo-mechanisme. 
Het elementaire werkingsprincipe steunt op een vonk
doorslag in de werkspleet. Bogen (vonkdoorslag op steeds 
dezelfde plaats) zijn hierbij zeer ongewenst. Daarom 
moet de generator zo gebouwd worden, dat na iedere 
ontlading een voldoende lange wachttijd volgt~ om de 
plasmatoestand, die tijdens de vonkdoorslag in het 
di~lektrikum bereikt wordt, te laten uitsterven. 
De bepalende faktor hiervoor is de relatieve pulsduur, 

tp" 

Om dit te verwezenlijkenwerden tot nu toe twee soorten 
generatoren gebouwd : a. R-C (relaxatie)generator.en : 
In principe wordt in de ladingskring een kondensator 
opgeladen. Indien de spanning over de kondensator 
hoger is dan de doorslagspanning ue vindt vonkdoor
slag tussen werkstuk en elektrode plaats. 
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Fig. 1 
Relaxatiegenerator 

Als groot nadeel van dit soort generatoren geldt, dat 
de doorslagspanning sterk afhankelijk is van de toe stand 
van het dJaektrikum in de vonkspleet. Vooral de veront
reiniging van de dielektrische vloeistof speelt een 
storende rol bij de regeling van het proces. 
b. Pulsgeneratoren. 
Door elektronische schakelingen is het mogelijk pulsen 
op te wekken waarvan de pulsduur onafhankelijk van de 
toestand in de vonkspleet regelbaar is. Meestal worden 
hoge stroomsterkten~ot 100A)tesamen met lage span
ningen(80-100V)aangewend. 

1.1 Het erosiemechanisme. 

Een vonk zal tussen twee, door een dielektrische vloei
stof gescheiden elektroden overspringen, indien een 
voldoend hoge elektrische spanning aan die elektroden 
wordt aangelegd. Indien de toegevoerde energie groot 
genoeg is geweest, blijkt, dat op de plaats waar de 
vonk is overgesprongen een kratertje in elk van de 
elektroden is gevormd. 
Hiervoor bestaan drie verklaringen : 
a. Elektrostetische veldtheorie 

Metaaluitrukking (kratervorming) ontstaat door de 
optredende elektrostatische krachten en dit op de 
plaatsen waar de potentiaalgradient het grootst is. 
Er werd echter bewezen, dat deze krachten te klein 
zijn om de trekvastheid van het materiaal te kunnen 
overwinnen. Zodoende heeft deze theorie slechts 
weinig navolgers gekend. 
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b. Schoktheorie. 
Door de optredende elektrodynamische krachten worden 
plaatselijk in het di~lektrikum schokgolven opgewekt, 
welke verantwoordelijk zijn voor de kratervorming. 
Ook deze theorie voldoet echter niet. 
De schokgolven zijn niet krachtig genoeg om materiaal 
in vaste toestand te verspanen. Deze drukgolven zou
den e.v. weI verantwoordelijk kunnen zijn voor het 
uitstoten van materiaal, dat zich in vloeibare toe
stand bevindt. 

c. Thermische theorie (zie ook fig.2). 
Kratervorming wordt hier als voIgt verklaart 
- Er ontstaat koude emissie van primaire elektronen 

vanuit het oppervlak van de kathode, t.g.v. de hoge 
waarde van de elektrische veldsterkte ter plaatse 

( 1 05 -107 V / em) • 
Deze elektronen versnellen naar de anode toe onder 
invloed van dat aangelegde elektrische veld. 

- Door ionisatie ontstaan seeundaire elektronen en 
ionen. Dit geeft aanleiding tot een kettingreaktie 
van elektrisch geladen deeltjes (bereiken van de 
plasmatoestand in het vonkkanaal). 

- Deze ionen en elektronen worden in het elektriseh 
veld versneld naar resp. kathode en anode. Daardoor 
verkrijgen deze geladen deeltjes een hoge kinetisehe 
energie. Ten gevolge van het inslaan van deze ener
gierijke deeltjes op het werkstuk en de elektrode, 
wordt deze kinetisehe energie omgezet in thermisehe 
energie. 

- Vorming van een krater door plaatselijk smelten en 
uitstoten van het materiaal. Het materiaal wordt 
afgevoerd door het di~lektrikum. 
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1.2 Parameters van het proces. 

De fysische verschijnselen die zich in de vonkspleet voor
doen, zijn zeer komplex. Hun onderlinge samenhang is nag 
vrij onduidelijk. Livshits (1) geeft de verschillende 
faktoren en hun wederzijdse beinvloeding weer in een 
blokdiagram. Zie fig.;. 
Een belangrijke parameter is de spaanproduktie Vw' die 
het verspaand volume per tijdseenheid aangeeft. Een verho
ging van deze parameter, terwijl de andere eigenschappen 
onveranderd zouden blijven, zou het toepassingsgebied 
van vonkerosie geweldig uitbreiden. 
Het overspringan van vonken in de werkspleet heeft tot 
gevolg dat er kraters worden geslagen op het werkstuk, 
doch ook op de elektrode, wat dus een ongewenste slijtage 
van het gereedschap met zich meebrengt. 
Zo is men ertoe gekomen de relatieve elektrodeslijtage 
als een kenmerkende faktor in te voeren 

V 
v(%) = 100.~ = 

Vw 
gereedschapslijtage 
spaanproduktie 

De relatieve slijtage is sterk afhankelijk van de poling 
die aan het werkstuk en aan de elektrode aangelegd wordt.(2) 
Dit is het zgn. polariteitseffekt. Meestal zal men er naar 
streven de relatieve elektrodeslijtage en de spaanpro
duktie Vw zodanig te bepalen, dat deze optimaal zijn. 
Parameters die in de meeste processen als belangrijk aan
gezien worden, zijn de oppervlakteruwheid, de oppervlak
teinte griteit en de maatonnauwkeurigheid. De eigenschap-
pen van de oppervlaktelagen van het werkstuk veranderen 
sterk onder de invloed van koolstofafzettingen. Deze 
koolstof is afkomstig uit het dielektrikum (3)~ 

Ook struktuurtransformaties, veroorzaakt door sterke op
warming en de daarop volgende snelle afkceling, laten 
hun invloed gelden in de randzOnes (4). 
De bovenstaande faktoren hangen echter in meer of minder 
sterke mate af van de thermische materiaaleigenschappen. 
Zo z8.1 men in elk warmtemodel als voornaamste grootheden 
terugvinden : de sm~ltwarmte Lm, de smelttemperatuur Tm, 
de warmtegeleidbaarheid A , de soortelijke warmte c en de 
soortelijke Massa p. 
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De grootheden A en c worden v8rdf"r in c.eze verhandeling 
onafhankelijk V.:1n de temperatl'mr beschollw0. 
Als belangrijkBte elektrlsche parameters he eft men de 

brandspanning up en de stroom i . 
J e 

De totale energte 'de per puIs in/tl)et vonkkanp..a.l aan-

wezig, wordt gegeven door vIr> -= 0 ~Ue (t).i e (t)dt waarbjj 

ti de totale pulsduur voor!::?telt. 
Wtot zelf is de som van de energie overgedragen op de 

anode (\Va ) , op de kathode (t''!k) en die welke gedissipeerd 
wordt in het vonkkanaal. Een meer gedetailleerde energie
verdeling wordt gegeven door R.Kurr en Gh.Obaciu (5). 
De bijbehorende energiebalans ziet er als voIgt uit (fig.4): 

W = W1 + W2 + W3 + W4 + Ws + W6 'totaal ' 
waarin : 11ft t I - de totale toegevoerde energie tijdens 

o aa. d t' d' e on ...... a lng. 
W W l' 3 

~ T 1 • 
"12,tJ 4 

1115 

",1 
'6 

-= 

,-

:::: 

= 

de energ1e, welke verantwoordelijk is 
voor de materiaalafname aan werkstuk 
en elektrode. 
de energie, die door werkstuk en elek
trode afgevoerd wordt en dus verloren 
gaat. 
energie benodigt voor opbouw en uit
breiding van het vonkkanaa1. 
stralingsenergie. 

Van 81 de bovenstaande em~rgi.e~n kan alleen Wtotaal recht
streeks gemeten worden. 
Van Dijck (6) toont door berekening aan, dat meer dan 90% 
van Wtot aan de elektroden ten goede komt. 
Verder hebben oak een aantal mechanische faktoren een 
belangrijke invloed.. Om een optimaal proces te verwezen-
1ijken zal o.m. nodig zijn, de viscositeit van het 
di~lektrikum op een bepaald niveau te handhaven (b.v. 
door temperatuursregeling (7)). Ook de vonkspleetbreedte, 
de elektrodenvorm en de bewerkingsdiepte blijken hun 
invloed op het gehele proces te hebben. 
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2.1 Inleiding. 
De Surface Integrity omvat de oppervlaktetoesta.nd met 
inbegrip van de in de direkte omgeving van de oppervlak
te liggende zones, die een invloed op de oppervlakte 
uitoefenen. 
De Surface Integrity ken door de volgende punten omschre
ven worden: 
a. Oppervlaktekwaliteit, t .. w .. topografie, CLA-waarde en 

de ruwheidsdiepte Rt. 
b. Mikro- en makrostruktuur. zoals makro- en mikroscheu

ren, beinvloede zones, fasentransformaties en che
mische veranderingen. 

c. Mechanische eigenschappen. n.l. restspanningen, mikro
en makrohardheid en mechanische belasting. 

Dit onderzoek za1 zich in hcofdzaak met de onder a. en b. 
genoemde punten bezighouden. 

2.2 Oppervlaktekwali~. 

Ter bepaling van de oppervlakteruwheid werden de puls
stromen tussen 4 en 20A en de pulstijden tUBsen 10 en 
200 ~s gevarieerd. 
De proeven werden uitgevoerd met elektroden van elektro
lytisch koper, werkstukmateriaal 56 Ni Cr Mo V7. 

Tabel 1. 

elektrode elektrolytisch koper ¢ 12 ± 0,1 mm 
centrale boring ¢ 2,4 ± 0.05 mm 

werkstuk 56 Ni Cr Mo V7 ¢ 10 + 0,1 mm -
;:;poeling stand flowmeter 7 == 0,2 cm3/s 

dH~lektrikum terpentina 

pulsvorm rechthoekig 
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De elektro~rosief bewerkte oppervlakken bestaan uit 
kleine kraters, waarvan de diameter en de die pte met 
grater wordende energie toeneemt. Door hat werk van 
Mestrom (8) wordt bovenstaande geverifi~erd. 
De ruwheidsdiepte neemt toe met de diameter en de 
diepte van de krater en wordt dus groter naarmate de 
pulsenergie toeneemt. 
De oppervlaktekwaliteit wordt bepaald door de meting 
van de CLA- en Rt waarden van het gevonkte oppervlak. 
Hiervoor werden twee methoden gebruikt, t.Wa 
a. Perth-O-meter. 

De tastweg werd bepaald op 4 mm, omdat de maximale 
tast1 . .,eg niet gebruikt kon worden i. v. m. het door de 
spoelboring in de elektrode vercorzaakte achter
blijven van een verhoging op het ge~rodeerde oppervlak. 

} De resultaten van de metingen zijn t~ vinden in fig.5. 
en in tabel 3. 

b. Phase corrected fiter. 
Daze door Prakash (lit. 9) ont"likkelde methode werd 
gebruikt, om:iat ze aanzienlijk nauwkeuriger is dan 
de onder a. genoemde J daar golvlngen in het oppervlak 
uitgefilterd worden, die met de boven genoemde 
methode echter als ruwheid ge!nterpreteerd wordt. 
Voer de res'.ll taten van dezo metingen zie fig. 6. 

In de fig.5 zijn de CLA- en Rt waarden van de gemeten 
proefstukken op eon dubbel-::"og-=:.ritmische schaal tegen 
de pulstijd ti uitgezet. Tevens een diagram van de onder
zochte punten in het ie - t: vlak. ~fig.7). Dit gebied 
werd gekozen vanwege de beperkingen van de beschikbare 
vonkercsiemachine. 

Tabel 2 

Benaming :Senheid Symbool punt punt punt punt 
'1 2 -1- ....L-, 

pll.1.sonergi 0 rnJ Vf e 1 10 2,58 8,13 
gem. puTsstr. A ~ t"\ 5 7,5 7,5 .....0 ... 
gem. pulssp. V u. e 20 20 20 20 

pulstijd Jis t. 10 100 17,2 54,2 
:L 

pulsper.tijd JIG + 20 200 34,4 108,4 "'p 
duty cycle 0/.-, T --'- 1+ 50 50 50 50 , . -t,-; v 

m:?-,~~ h .+ 

~ p 
Imax t; c 8 8 ~. "" 

punt 
....2.-
4,71 
15 
20 

31 ,4 
62,8 
50 
16 
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Van de in tabel 2 gegeven pulsenerg.ieen We wordt aan
genomen dat hiervan de helft aan het werkstuk ten goe
de komt. 
Aangezien de gemiddelde puIs spanning nagenoeg konstant 
is, is te verwachten dat de ruwheid slechts afhanke
lijk is van de pulsstroom en de pulsduur, d.w.z.: 

CLA,Rt ::: f(We ) = f(Ie,t i ). 

Wanneer zoals bovenstaand beschreven, de CLA- en Rt
waarden dubbel-logaritmisch opgetekend worden, kan 
volgens deze samenhang een formule afgeleid worden 
voor de berekening van de te verwachten gemiddelde ruw
heid bij een gegeven pulsenergie (fig.5). 

1 • tg a::: logCLA::: logCLA2 - logCla,L ::: K 
log We log We2 - log We1 

Voor ingestelde pulsenergie Wex is de te berekenen 
ruwheid als voIgt te vinden: 

2. ._l ... o,w,gC ... L_A_x _______ l;;..;o"""g .. C;.;;;;;LA 1 ::: KjJJll/mJ 

log Wex log We1 

3. dus logCLAx ::: K(log Wex - log We1 ) + logCLA1 

4. logCLAx ::: K log Wex + logCLA1 -

Bij beschouwing van de .in tabel 3 gegeven Rt waarden 
blijkt dat deze bij gretel's ti' dus bij hogere We' 
afnemen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn: 
Solotych (lit.10) heaft door proeven vastgesteld, dat 
het verwijderen van gesmolten materiaal uit de krater 
grotendeels aan het einde van een ontlading plaatsvindt. 
Als oorzaak wordt genoemd, dat gedurende de afkoeling 
het gasoplossingsvermogen -.,an ~et vloeibare materiaal 
afneemt, resp •. dat het tot een spontane gasontwikkeling 
in de smelt kcmt, als de druk in het ontladingskanaal 
afneemt. Een maximaal verspaand volume Vw wordt dien
tengevolge bereikt, als de puIs op dat ogenblik afge
broken wordt, wanneer door het groeien van de kanaaldia
meter een maximale energiedichtheid beredkt wordt, d.w.z. 
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Amax ti We ue Rt eLA T 

A Jis mJ V l1m l1 m % 
4 10 0,4 20 19 2 3 50 

20 0.8 18.5 2,5 
40 1 ,6 19 3,6 

100 4 8 3 
200 8 12 2,5 

8 10 0.8 20 21.5 3,7 50 
20 1 ,6 22 3,5 
40 3,2 38 5,2 

100 8 35 4,8 
200 16 32 5.4 

10 10 2 20 20 2,65 50 
20 4 28 3,1 
40 8 30 4.9 

100 16 28 4,8 
200 20 26 4.1 

12 10 1 ,2 20 18 3,5 50 
20 2,4 32 4 
40 4,8 28.5 4,6 

100 12 35 6,2 
200 24 31 4,8 

16 10 1,6 20 27 4 50 
20 3,2 30 4 
40 6,4 40 4,8 

100 16 37 5,2 
200 32 54 9,2 

20 10 2 20 19 3,6 50 
20 4 23 4 
40 8 34 5.3 

100 20 52 6,5 
200 40 44 7,5 

Ruwheidswaarden voor rechthoekige pUlsvorm. 
Meetinstrument : Perth-O-Meter. 
Wtot :: 2 We, 
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als de totale oppervlakte, die door het kanaal bedekt 
\<lOrdt to t smelten gebracht wordt. Door afbreken van de 
puIs kan het totale volume aan gesmolten materiaal weg
geslingerd worden. Wordt echter met langere pulsen 
gewerkt. dan daalt met toenemende kanaaldiameter de 
energiedichtheid, zodat het totale door het onladings
kanaal overdekte oppervlak niet meer tot smelten ge
bracht wordt, resp. reeds gesmolten materiaal weer 
afkoelt. Het verspaand volume Vw neemt af. 



-12-

2.3 zenes van veranderde structuur bij het vonkverspaningsproces. 

2.3.1 Microstructuur en microhardheid. 
Wanneer staal gehard wordt door mid del van een warmte
behandeling, wordt het eerst verhit tot een zodanige 
temperatuur, dat de structuur van het staal geheel is 
overgegaan in de austenitische. Hierna wordt het staal 
vrij snel afgekoeld in water, in olie, of aan de lucht. 
De bedoeling hiervan is iedere transformatie uit het 
austeniet zolang uit te stellen totdat de Ms-temperatuur 
(martensite-start) bereik~ is. De afkoelsnelheid van bet 
staal om martensiet te vormen wordt bepaald door de lig
ging van de krommen in het T.T.T.-diagram. (lit. 11). 
In fig.S is het T.T.T.-diagram weergegeven van een goed 
met 56NiCrMoV7 overeenstemmende staalsoort. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de invloed en 
de werking van de verschillende legeringselementen. 
De daaropvolgende tabel bevat enkele gegevens van het hier 
te bestuderen staal 56NiCrMoV7. 
Tabel.4 
Austenietstabilisatoren Co Mn Ni 
(open y -gebied in Fe-x) 
Ferrietstabilisatoren Cr Si W Mo V 
( Y-lus in Fe-x) 
Doorha. rders Ni Si Cr Mo Mn 

Restaustenietvormers Ni Cr Mo Mn C 
(verlaging Ms-temp.) 

Secundairharders Cr Mo W V 
Carbidevormers 

mengcarbiden " Mn Cr 
ternaire carbiden Mo W 
binaire carbiden V Nb Ta Ti Zr 

Ferrietharders fIT V Mo 
Al Ti Ni 
Mn Si Cu P 

van links naar rechts toenemende sterkte. 
Chroom vertraagt de reactie tot vorming van perliet. 
zodat in het T.T.T.-diagram te perliet-start-lijn 
naar rechts verschoven is. 
In het T.T.T.-diagram is te zien dat Ms-temperatuur 
bij ongeveer 4300 ligt en dat de omzetting in marten
siet bij een temperatuur van 2700 reeds voor 90% 
voltooid is. 

Ti Nb 
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Wordt het staal nu te snel efgekoeld, d.w.z. dat de 
afkoelingslijn links van de perliet-en bainietneus 
voorbij schiet, dan zal de structuur van het staal 
vrijwel gebeel uit martensiet bestaan. 

Tabel 5t., 
r:;6NiCrMoV7 
r: 0,58%· 

Mn 

Mo 
N~ 

v 
P 

HY30 
A 

T~m 't ;;"e_ 

0,28;( 

0,731 
1 ~2rrt • , , ., i' 

0,52;:, 

1,68% 
1'\ 1 1 rf 
.... ) t I ! r"1 

7850kg/m3 

450kgf/mm2 = 
42 ,Tim ° s 

14600 C 

Zachtgloeien 
3rneclen 
Hardingstemp. 

Bereikbi3.re hardheid 

Ontlaattemp. 
Hardheid in 
ontlaten toestand 
Ontlaten 

o It-OO C 

450°: 
500°: 
55'!oC 
600°,... 

650°C; 

680-7200 C 

1100-850oC 
830-8700 C in olie 
870-900°C in lucht 
Rc olie 52-48 

lucht 44-48 
450-650oC (± 120 min. ) 

35 - 50Re 

H.,r of Hb 2 
165 kgf/rom = 1,65 GN/m2 

160 
150 

140 

130 

110 

Deze gegevens zijn ontleand aan literatuur 12. 
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Gewoonlijk wordt de martensietvorming dan ook vertraagd 
door het afgeschrikte staal cerat de ontlaten voordat 
men het op kamertemperatuu!' laat afkoelen. De brosheid 
van het staal neemt dan ook af terwijl ook grote spanntn
gen worden vermeden. Tevena wordt de hardheid kleiner. 
7';~ fl'r::f 9 _ .... 'c o. • 

\'lanneer men een doorsnede loodrecht op het gevonkte opper

vlak beschouwt, dan neemt men bij vonken in een organisch 
dHHektricum een tweetal zones waar die een afwijkende 
structuur van ~et basismateriaal vertonen, te weten: 
:;'1. Een dunne laag aan het oppervlak met Y9.riabele dik-

te die met de normaal gebruikte middelen niet tf' etsen 
.is en wit van kleur is. Deze zone bestaet uit mate
riasl det vanuit de gesmol+;'en toestand zeer snel Rfge
koeld is. Een dergelijke witte zone wordt ook bij an
dere bewerktngsmethoden aangetroffen, o.a. bij 
slijpen (]it.~3). 
Do reeds genoemce ,,,,itte lang is zeer hard, bros en 
..:J .,- • 'I t h' , , V' h . Ul~W1J seen ongewens . versclJnse~. o.gens verse el-
dene onderzoekers is daze witte laag sterk overver
zadigd aan kcolstof uit t di!lektricum (lit. 3). 
Verder bavat de witte lang legeringse1ementen en heaft 
een martensletmatrix ontstaan uit het austeniet. 
!:et bewijs hierYOOT is cat ns etsen met alkaline
chromaat de witte laag zwart wordt (litk 14). 
Ter.. gevclge 'ran de grote afkoelsnelheid is de struc
tuur van de witte laag zeer fijn korrelig. 
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Verder werden met behulp vn.n de rast'?relectronenmicros
coop koper i:!'1sluitingen 8.fkornstlg ..,an de bewerkings
elektrode gedetect~erd. 

b. Een thermisch beInvloede z~ne tUBaen de witte laag 
en het onveranderde b2.s iamateriaal. 
Deze zOne wordt geken.rnerkt door een aantal struc
tUllrveranderingen t.o • ..,. 'let baslsma riaal. 
Bij het vonkverspaningsproces wordt t op pag. 12 

en 14 beschreven ontlaten martensiet ged1.l.rende 
korte tijd opnieu\,l vcrhi t tot dl.lsdanigc tempera
turen dat in de bavenste lagen de ontlaattemperatuur 
Q'lTerschreden 1 . ..,rordt" Indi en de temperat'Jren eehter 
hoag genosg zijn, is daze korte tijd voldoende am 
het rnartensiet weer geneel in austeniet om te zetten. 
1tlanneer de temperatuur onder de kritische transfor
matietemperatuur blijft, dan neemt de hardheid af. 
~ordt de temperatuur echter hager dan de kritische 
trans format temperatuur dan vindt bovenbeschreven 
omzetting van martensiet in austeniet plaats. Door 
het dUHektricurn wordt di t austen iet afgeschrikt 
en weer omgezet in martensiet (oppervlakteharding). 
Als men nu in de richting van het onveranderde basis
materiaal gaat, ziet men achtereenvolgens ten gevolge 
van de afnemende tempereituren en afkoelsnelheden 
martensiet, bainiet en troostiet, zie oak fig. 11. 

Dikwijls wordt in de martensiet een hoeveelheid rest
austeniet aangetroffen als gevolg van oververhitting 
gevolgd door zeer snelle afkoeling. 
In de figuren 10 en 11 is schematisct hat verloop van 
de hardheid (Rv) weergege~r'2n als functie ~!an de 
diepte. Dergelijke krommen worden zowel bij voo:::"-
als nabewerken verkregen. Uit de figuren is af te le
zen dat zowel in de thermisch beinvloede z6ne als 
ook i.n de witte laag de hardheid groter is dan in het 
basismateriaal. 
VerdeI' valt op, dat bij korte pulsduur t. (T= 50%) 

1 
het minimum in de 1"il rdh!~id Hv dichter onder het opper-
vlak Ifgt dan bij lange pulsd:mr. 
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Een verl{laring hiorvoor zou kunnen zijn, dat bij 
korte pulsen de energiedichtheid gro dan bij 
lange pulsduur (diameter V3n het plasmakanaal klei
ner). Het gevolg hiervan is een plaatselijk hogere 
temperatmlr. Er is dUB ook een sterkere ontlaatwer
king aanwezig (z1e ook fig. 9). Bij korte pulsen ont
staat dUB een toename van de dikte van de therrnisch 
be!nvloede zane en een afnaae van de dikte van de 
witte laag. Het overgangsgebied naar de thermisch 
be!nvloede zen~ is duidelijk to zion door een toename 
van de hardheid. De hardheid duidt op cen verschil in 
cntlaattemperatuur. 
De afname van de hardheid van de witte laag met toe
nemende diepte wijst op een afname yan '!tet percentaee 
koolstof. Er werden hardheden van de witte laag tot 
900kgf/mm2 :::: 9GN/m2 gemeten. In de figuren is duidelijk 
te zien dat op do witte laeg een zOne van ontlaten 
martensiet voIgt. Dit martensiet heeft een kleinere 
hardheid dan hat nlet ontlaten martensiet. Gaat men 
r:.og dieper o!'lder het opperrlCl.k dan bereikt men tens lot
te het gebled van het niet beinvloede basismateriaal. 

2.3.2 Afmet':'ngen van :::'e witte leaz en van de thermisch be!nY]2,ede 
zene. 

Uit onderzoekingen van Obrie (lit. 7) gebleken, dat 
de afmetingen van de witte laug bepaald worden door: 
B. De energic per puIs. Een grotere p~lsenergie geeft 

b. 

c. 

aanleiding tot een dikkere witte laag. 
De 

de 
en 
De 

spoelsnelheid. Een grotere spoelsnelheid verkleint 
afmetingen van de witte laag, omdat mear vloeibaa~ 
dampvor~ig materiaal wordt afgevoerd. 
spoeldru.k. Een verhoging "'ITan de spoeldruk leidt tot 

grotere a~mntingen van witte laag. 
De afm~tingen van de 
bepaald door: 

rrnisc11 be!nvloede z5ne 'Norden 

B. Stoornsterkte. Verhoging van ~et gemjddelde vermogen 
leidt tot grotere afmetingen van de thermisch beYn-
vloede zane. 
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b. De grootte van het '",erkstuJr-oppervlak. Met toenemen.d 

oppervlak wor~cn de inge~ van de ~Mj.sch be!n-
vloede zane gcringer t.g.v. een snellere ~fkoelinE. 

c. TIe spoelsnelheid. Een graters spoelsnelhJi~ verlaa 
de gemiddelde oppervlakt~temperat1J.ur en -verkleint zc~,· 

doende de afmetingen V8n ~~.c therm ch he!nvloe de zane. 

d. De spoeld.ruk.~\ls gevolg "ran de spoeldr'lk hlijft moer 

gesmolten matcriaal in de krater 3chter. nit ge

smolten materiaal heeft cen bepaalde cnergieinhoud, 
dUB meer \·t8rmtetransport naBr het ongesmolten m teri-

8a1- grotere a froeting V'ln de rm ch be!nvloede z6ne. 
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2.4 Scheuren optredpnde bij EDM. 

f"\ A 1 T 1 'd' ~. 'I .' ~n e.1 In.K.:.. 
Sen b!j vonkverspanen veel voorkomend versch!jnsel. is 

het optreden van microscheuren. Experimpntele beproe
vingen tonen de vorming van microscheuren aan, wannesr 

een bepaalde hoaveelheid anergie Waver aen bepaalde e 
tijd ontladen 'ltlordt. Omda t de microscheuren in de meeste 

gevallen niet visueel zichtbaar zijn. ontstaat vooral 

bij de elektroerosieve bewerktng van staalsoorten. die 

gavo ig zijn voor hogere temperaturen, en hardmetaal 
(lit.15) een kwaliteitsvermindering. Deze kwaliteits-
vermindering wordt meestel 
werkstukken merkbaar. 

s bij het gebruik van de 

2.4.2 Scheurdiepte ~.n afhankelj,jkheid "fln de 12u1s;param:eter.2.:.. 

Een nllmprieke ~ nterpretatl van de scheursn ka.n ondanks 

bepaalde beperkingen gebruikt worden om er algemene 
conclusies uit te trekken. In de E'ers plaats moet bij 

de bepaling van de scheurdiepte met een bepaalde strooi
ing gerekend worden, omdat de plaats van de gepolijste 

dwarsdoorsnede in het werkstuk toevallig is. Daarom kan 
et worden voorkomen dat eventueel enkela scheuren die 

ontstaan zijn door meervoudige ontladingen op dezelfde 
plaats of door kortsluiting meegenomen worden. Op de 

tweede plaats hebben de scheuren een driedimensionaal 
verloop, zodat ook a1 moeilijk te bepalen is waar de 
scheuren precies eindigen. De figuur 12 laat zien, dat 
de scheurlengte b bij de bewerking van 56NiCrMoV7 met 
koperen elektroden met toenemende pu1sduur en bij toe
nemende pulsstroom grater wordt. De relatieve toename 
van de scheurlengte wordt daarbij bij grotere pulsdu
ren en grotere gemiddelde pulsstromen kleineI'. (getrok
ken lijn in figuur). 

De gestippe1de lijn de figuur geeft de maximale 

sche'.lrlengte b "T'~ aan. dat wil zeggen tot welke dlepte 
>d~. x 

het proefstuk afgeslepen moet worden ?;odat geen scheu-
ren meer aanwezig zijn. 
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De oorzaken voor het ontstaan van microscheuren zijn 
waarschijnlijk mechanische en thermische spanningen. 
De scheurvorming kan sterk beinvloed en beperkt wor
den door de keuze van geschikte bewerklngsvoorwaarden, 
zoals b.v. de pulsstroom. 

2.4.'3 Mathematische beschrijving van het scheurgedrag..:.. 

In de 11teratuur (16) worden voor het ontstaan van 
micrOBcheuren de volgende oorzaken genoemd: 
a. mechanische drukgolven als gevolg van de uitzetting 

van het metaal. 
b. gasdrukgolven door verdamp.ing van het dHnektricum 

en gassen in het geval het materiaal verdampt. 
c. electrostatische en electromagnetische krachten, 

die door de hoge pulsstroom veroorzaakt worden. 
Van bovengenoemde oorzaken voor het ontstaan van micro
scheuren is de onder a. genoemde de belangrijkste. 
De oorzaken b. en c. zijn verwaarloosbaar klein t.o.v. 
de eerstgenoemde. De werking van de gasdrukgolven (b.) 
blijft waarschijnlijk beperkt tot het ultslingeren van 
gesmolten materieal uit de krater. Van Dijck ( 6) toont 
aan dat de electrostatische en electromagnetische 
krachten (c.) zelfs niet in staat zijn het gesmolten 
materiaal uit de krater te verwijderen. 
v!anneer een oppervlak door een ontlading puntvormig 
verwarmd wordt, dan probeert een begrensde halfcir
kelvormige zOne (kraterbodem) uit te zetten. In de 
kraterbodem ontstaan daardoor tijdens hat opwarmen 
drukspanningen. De randz6nes (kraterranden). die niet 
opgewarmd worden proberen dit togen te gaan d.m.v. 
trekspanningen. Wordt door de drukspanningen in de 
kraterbodem de vloeispann.ingcr'v bereikt, dan kunnen 
deuitzettingen van het metaal door de warmte niet 
meer opgevangen worden door een vergroting van de 
drukspanningen. Het gevolg .hiervan is dat in de kra
terbodem plastische vervormingen optreden. In bepaalde 
z6nes onder de kraterbodem kunnen de trekspanningen ook 
in de vaste fase de vloeispanning (f' v resp. de schuif
spanning ttjdens vloe:'en"" v bereiken. 
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Dit is de verklaring waarom de scheurdiepte groter 
kan zijn dan de dikte van de witte laag en soms zelfs 
tot ver in de thermisch beInvloede zOne. 
Tijdens het verdere verloop van de ontlading wordt de 
kraterbodem verder verwarmd, zodat de vloeispanning, 
die met stijgende temperaturen afneemt, tens lotte gelijk 
aan nul wordt. Op dezelfde manier nemen de drukspanningen 
af, en het onder trekspanning staande materiaal wordt 
ontlast. Bij de daarop volgende afkoeling, die gepaard 
gaat met een afbouw van het plasmakanaal tracht de boven
genoemde koud gebleven randzOne de krimp van de kraterbo
dem tegen te gaan. Hierdoor ontstaan in de kraterbodem 
trekspanningen, die door de drukspl:lnningen in de rest 
van het materiaal in evenwicht worden gehouden. 
De mathematisch berekening van de diepte van de beIn
vloede zone en daarmee van het scheurgedrag stuit op 
moeilijkheden omdat de nauwkeurige berekening van het 
hier van toepassing zijnde driedimensionale temperatuur
veld in afhankelijkheid van de tijd slechts met een aan
tal aannames mogelijk is. (zie warmtemodel). 
Een bruikbare deeloplossing die de samenhang tU5sen de 
diepte van de witte laag (~ scheurlengte) en de puls
tijd ti aangeeft, wordt onder aanname van homogeniteit. 
isotropie en de temperatuuronafhankelijkheid van de mate
riaalgrootheden voor het eendimensionale geval T(x,t) 
gegeven door Melhorn (17) en Solotych (18). 
De oplossing van de warmtegeleidingsvergelijking 

~ T = a. A T met a = --L 
1)t pc 

kan door twee verschillende benaderingen voor de bepa
ling van het temperatuurveld T(x,t) voor het bereik van 
de vloeibare en dat van de vaste fase, bij in acht name 
van de verschillende temperatuurvereffeningsco~fficienten 
in de vloeibare en de vaste fase, bepaald worden. 
Bovengenoemde auteurs komen dan tot de volgende uit
drukking voor de berekening van de scheurlengte ~ : 
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A 

I • b =: 2 V nat::' 1. 

met b::.: scheurlengte 

a =: -L -wa""r.1tl"'~rpre f'S"AYi i nrr .... coe p c -." -, - .\, -,,' . ,,- L)'''' , 

optimale puls~ijd (~~ .j. ::::: I" , 1. 
. I' 'k' (1) ""0 or" t1.' (1..'" door" Heuvelman (1g) er nu In verge 1.J.1.ng , .,' -~ , _ 

geven vergelijking voor optimale duur 

t. -4- ::::[1 
1.,Opu ----

14.42n 

1 

substitueerd, voIgt hieruit: 

2. b ~ 2Vrra [1 _1 __ _ 

~4.42n TmA va 
Na enie 
3. 

ultwerkf'TI voIgt: 
1',1' .., He 

[14.42n-' -T";'m-P-C--

ijke ·\.;armte 
P - scortelijk~ masse 

2/3 

1/3 

] 

wordt 

Met behulp van verge1ijking (3) kan nu, indien W bekAnd e 
is, ~che-.lrlengte bij optil'!13 pu1sdull!' berekend worcen. 
~cn e~ ander is weergegeven in figuur 12. 
TJit vergelijking (3) voIgt in eerste Instant dat de 
dikte van de laag en daarmee de scheurlengte met 
toenemende pu}senergie grater worden z"1,l. Volgens f:tguur 12 

wardt deze tOE-name slechts tot een bepaal pulsduur be

vestigd. De oorzaak dat de scheurlengte niet meer toeneemt, 
kan z(nvel gezocht worden in het fei t dat: 

a. De warmtebron werkt langer op het metaal in (lang-
zamer opwarmen). 

b. Een betere wclrmtegeleiding in het werkstuk. 
De invloed van de gemiddelde p1l1sstroom Ie op de dikte 
yan de witte Iaag en daarmf!'€' op het scheurgedrag kan aan 
de hand yan de figuur geanaliseerd worden. Met toenemende 
pulsstroom is een voortdurend toenemende lengte van de 

scheuren waarneembaar. 
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De door Melhorn en Sclotych gegeven vergelijking voor de 
berekening van de scheurlengte blijkt redelijk met de 
gemeten scheurlengten overeen te kornen. Z:ij nog verrn<?ld, 
dat bij het hier besc::tou\,rde materiaal 56NiCr'MoV7 slechts 
scheuren in de witte laag geko~stateerd werden. 

ze scheuren liepen zowel evenvrijdig als loodrecht 

het ge~r()deerde oppervluk. 
De scheuren e~/e!lwijdig :.lan het oppervlak ontstaan waar
schijnlijk door een verschi.l in "'litzettingsco~fficient 
van de witte laag en het daaronder liggende materiaal. 
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3.1 Basisvergelijking. 

In de thermische modelstudie wordt uitgegaan van de 

volgende algemene warmtevergelijking 

pc ~T ::: div (Agrad T) 
D-t 

met p ::= soortelijke massa (kg/m3) 
c ::::: soortelijke warmte (J/kgOK) 

T .- temperatuur (oK) 
A ::: warmtegeleidingsco~fficient (J/msoK) 

men stelt a ::= p~ ::: warmtevereffeningsco~fficient. 

De algemene vergelijking wordt dus geschreven in de vorm: 
2 'bT ::: a.V T 

or 
Van deze uitdrukking zal in het volgende steeds gebruik 
worden gemaakt. 

3.2 Thermo-erosie modellen. 

In de literatuur wordt melding gemaakt van verscheidene 
onderzochte erosiemodellen, t.w.: 
a. puntbronmodel, werkend in de gehele metalen ruimte. 
b. model met oneindige warmtebron. 
c. model met cirkelvormige warmtebron. 
Aan de modellen a. en b. kleven echter de volgende 
bezwaren : 
1. De materiaalgrootheden zijn konstant verondersteld. 
2. De smeltwarmte is niet juist meegenomen; 

Het niet gesmolten gedeelte van het metaal neemt meer 
warmte op dan in werkelijkheid, zodat de gevonden 
kraters te klein zijn. 

3. In werkelijkheid zijn de oppervlaktewarmtebronnen 
eindig van afmeting en bovendien niet konstant van 
diameter .. Uit de literatuur blijkt dat de diameter 
van het vonkkanaal toeneemt, tot op zekere tijd een 
maximale waarde wordt bereikt (10). 
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4. Simulatie van warmtebronnen waarvan de warmtestroom 
een funktie van de tijd is, is met de eenvoudige 
modellen vrij lastig (19). 
Om deze redenen zal in het volgende gebruik gemaakt 
worden van model C f t.w. : model met cirkelvormige 
warmtebron. 

3.3 Model met cirkelvormige warmtebron. 

De geometrie van het model met cirkelvorrnige warmtebron 
is als in fig.19 aangegeven. 
De as van het energiekanaal wordt verondersteld samen 
te vallen ~et de as van een rend werkstuk met straal r2" 
Het vermogen P van de warmtebron is een lineaire funktie 
van de tijd : 

p (t)= 

o voor 

__ ---1 __ t 
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Verder wordt aangenomen dat de diameter van de warmte
bron veranderd in de tijd nl: 

rbron (t) = I 
r1 + (r2 - r1) t/t1 voor O~ t'" t1 

r2 voor t>t1 

-----t 
Door de werking van de warmtebron zal na zekere tijd 
een gedeelte van het materiaal gesmolten zijn. 

3.4 Mathematisch model. 

De temperatuursfunktie T (r,z,t) die in het driedimen
sionale geval de temperatuur weergeeft en de funktie 
q (r,z,t) = 0, die de grens aangeeft tussen vaste en 
vloeibare stof moe ten voldoen aan de volgende diffe
rentiaalvergelijking met begin- en randvoorwaarden. 
De differentiaalvergelijking 

1. pc~i = div ().grad T) 0< r< rmax 

O<z<zmax 

De randvoorwaarden : 

2. 'bT - ° rr- -

3. T = To 

q (r,z,t)~ 0 
t>O 

r = rmax 

o <. z,zmax 

t>O 



4. T = To 

5 _\ ~ T 
• "'bz = 'P(r,t) 

De beginvoorwaarden: 
6. T = To 
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O"r~rmax 

Z = zmax 

t>O 

O-"r~rmax 

Z = 0 

t>O 

O~r"'rmax 

0", z~zmax 

t = 0 
De voorwaarden aan het smeltfront : 
a. aan het smeltfront is de temperatuur gelijk aan Tm 

d.w.z. als (r,z,t) voldoen aan q(r,z,t) = 0 
7. en geldt T (r,z,t) = Tm 

b. De warmtebalans 
8. «}..grad T)s - (}..grad T)l ' grad q) + pm ~ 9 = 0 

)t 

m = smeltwarmte (J/kg) 
s = solid, gebied waar T<Tm 

1 = liquid, gebied waar T>Tm 

3.5 Schaling van het probleem. 

De volgende transformaties worden voor de schaling van 
het probleem uitgevoerd. 

t =-¥- 2 - ·r2·T tijdschaal p=T r~ (sec) 

r = r2 x lengteschaal r2 (m) 

z = r2 • Y lengteschaal r2 (m) 

T = To + (Tm - To). V {temperatuurschaal Tm - To (Oe) 
oorsprong To (Oe) 

Het bovenstaande probleem gaat dan over in de volgende 
dimensieloze vorm : 

9. ~V = div (grad V) 
~T 

10. 6V = 0 
<>x 

O<x<Xmax 
O<:Y<Ymax 
Q (x,y, ) ~ 0 

T>O 

x = 0 

O~Y"Ymax 



-27-

11. V=:O 

12. V=:O 

x = Xmax 

O~ Y( Ymax 

T>O 

O",X.(Xmax 

Y = Ymax 
T>O 

13. - 6V =: '" (X,T) O~X.(Xmax 

Y = 0 
~y 

14. V = 0 

T >0 
O~X'Xmax 

0"," Y (. Ymax 
T=O 

Q (X,y,'T) = 0 ==>V (i,y,;:) = 1 

15. «grad V)s - (grad V)l, grad Q) +Q ~~ = 0 

Hierin is : xmax = rmax/ r2 

Ymax =: zmax/ r2 

( ~V ~V 
grad V =: rx' ~y) 

~ ~V-SV d · d V oV 1 + 
1 V gra =: ~ x2. + i · Ii S y& 

Q (X,y.T) =: q (r2x,r2Y, ~T ) 

m 
U = c(Tm - To) 
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3.6 Het numerieke model. 

Voor het numerieke model wordt het materiaal uit een 
rooster opgebouwd. Dit gebeurt op de onderstaande manier : 

het interval O~ x", xmax wordt verdeeld in i max deelinter
vallen ter lengte .6 x. Het interval 0-", y" Ymax wordt ver
deeld in jmax deelintervallen ter lengte ~ y. 
Als stapgrootte in de tijd wordt genomen AT. 

Y 

jma 

j 

Jl 

v = 

J. 

° 
(i,j) 

V = 

4 V =~(X'T) 
TY 

o 

x 

Voor een verdere uitwerking van het numerieke model 
wordt verwezen naar de appendix. 

3.7 De struktuur van het programma vonkerosie. 

Het programma vonkerosie bestaat uit de volgende delen 
a. + Lezen en printen van de fysische materiaalgroot-t 

heden : 

K, p, c,Tm, To, m, rmax' zmax' tmax 

+ Lezen en printen van de grootheden die de warmte
bron definiijren : r1, r2, t1, Po' P1, t2 (deze 
statements staan op aparte kaarten, zodat het 
wijzigen van de afmetingen en de vorm van de 
warmtebron eenvoudig kan gebeuren door vervanging 
van de betreffende kaarten). 

+ Lezen van de numerieke parameters : 
nmax, i max ' jmax, max,e en tol 

+ Berekenen van de schalingsfaktoren en dimensi
loze grootheden (printen van deze grootheden). 
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b. Initialisatie van de tijdsafhankelijke parameters : 

van de matrix: di. do. rdi' Idi' uld 
van het rechterlid : rhdi rhdo , rhrdi rhldi, rhuld 
Deze parameters zijn aIleen afhankeldjk van dx, dy, 
dt en e (verg 16 ) en blijven derhalve gedurende het 
gehele programma konstant. 

c. Initialisatie van de parameters die afhankelijk zijn 
van n (dus van de tijd) : 

Vn fn n . vn [, .] t w , , ,p, I n , lon' I n ,a en convergen • 

d. De rest van het programma bestaat uit een cyclus waar
in per stap uit de waarden van de oplossing op 
t = tg (de zgn. ingangsparameters van de cyclus: 
Vn • f , pn. jn en de beginschattingen van de para
meters w n+1, a n+1 en vn+1) de oplossing voor 

t = tn+1' wordt berekend (zijnde de ingangsparameters 

Vn+1 ,fn+1. pn+1, jn+1, wn+1 en Q n+1). 

De cyclus wordt beeindigd als t~tmax of als voor 
zekere n de waarde Vn+1 niet nauwkeurig genoeg be
paald kan worden. Dit laatste wordt aangegeven m.b.v. 
de Boolean variabele convergent. 
De waarde Vn+1 ena n+1 vormen de oplossing van het 
stelsel met liniaire vergelijkingen 28 tim 33 (app.). 
Dit stelsel wordt opgelost met de SOR methode. 
Deze methode wordt als voIgt toegepast : 
Uit een gegeven schatting voor Vn+1 wordt een schatting 
voor Q n+1 berekend. Bij deze Q n+1 wordt met een 
SOR-iteratieslag een nieuwe schatting voor Vn+1 bere
kend ; 
fn+1 is onafhanelijk van de overige waarden, 
pn+1 en jn+1 worden bepaald uit de definitieve 
waardp.n van vn+1, 

n+1 w wordt door het SOR-proces bepaald. 
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3.8 ~ergelijking van de berekende en de experimenteel 

gevcnden waarden van de dikte van de witte laa~ 

Met bchulp VB"n een ontwikkeld computerprogramma is 

mogelijk de verschillcn.de essentHHe vlaarden van 
het erosieproces te berekenen, te weten: kraterdia
meter, diepte, inhoud en tempcratuur in het centrum van 

de warmtebron (punt O,O,z) en de temperatuurverdeling 

het gesmolter. materiaal. 

Bij de berekening wordt uitgegaan van de hypothese van 
van jck (6) die zegt, dat de maximale temperatuur in 

het centrum van de warmtebrcn niet hoger kBn ',\7orden den 

k<)oktemperatuur van het m",teriaal (400CoC). 

TTi tgaande van deze hypothesS' kan de warmtebrondiarnr:ter 

in afhankelijkheid "'"an de pulstijd en de toegevoerde 
e"'l'>rgie beY\u","l;l ,.·o ..... ;le'l'\ '7~e ,rl,,,. .f'1i:t'U· 1"'''' .... 17, ~.01. en 15 J.l._ __ J::' Q ..... ~ ,'I ... ~ ... 1". 1I.J.it.. ...... ..::... ""'--4.0 "",o;;;,..::.l.ol. 0.,/' " 1.4, i __ 

Op het tijdstip overeenko~end ~et het nce van 
"'5 geeft de llgging van de smeltisotherm de maximaal 

te verwijderen hoeveelheid ;,1ateriaal aan. Jp zelfde 

manicr wordt 3.3.n ~e-: einee van de puIs de la'aterdiameter, 

diepte, inhoud. en temperatuur'verdeling het ongesmolten 
materiaal beschouwd. 

Ui t de waarden, berekend met beh-;,llp v::I.n het programma 
kan verder nog de dikte van wi tte laag~ 1engte van 

de microscheuren bep2.ald worden. (zie opm.pag. 20). 

Ret zal duidelijk zijn, <l:'lt het smel ten van het rna teriaal 

na beeindiging van de puIs nog enige tijd doorgaat, tot-
dat materiaal afgekoeld tot beneden de smelttem-

perabl,1lr Tm' 

Beschomvd men ~U. de ligging van de kookiscthcrm 

(dicpte ZA) en r:!e ligging V"9.n de smeltisot21.crm aan het 
I 

einde va.n de puIs (dicpte z,,), da.n is het ve rschil 
t... 

z? - z1~de dikte van de witte laag. 
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Bij berekeningen uitgevoerd met behulp van het pro-
gramma werd gebruik gemaak"- van ''''i jf verschil1 ende 

pulsvormen. Te '..reten: a. ~ 

b'fL 
C.s-L 
d.~ 

e.~ 

Hinrvoor geldt. 
het vermogen: 
""J(+) :::: 1'1 p L = 

uitgaande van de algemene formule van 

1; \. .... 0+'" 1t2 t 

_ D +:t.p __ 
- ... 0 " 1 gemiddelde pulsverml'g,on. t.2. 

h-~ ______ ~~ __ __ 

ad.b 

ad.c 

ad.d 

ad. e. 

n'..~ Po :::: Q P dan gf'ldt achtereenvolgens yoor de e 
verschillende pulsvor~pn: 

2'-' "L 

pet) e °t =: 

t2 
Q 0 

p 

pet) :\p + "'e . + 
-"" or- v -. ~ 

'~2 

"_"tn 
~--~?4.. 0 

pet) ,," 
v 
~o Po ... D 

"'e Q:::: 1 

P 

3D 
... e. 

t pet) - t2 :::::: " ... e> 
~ -

Po _. ~D 
J .. 

~ e 

; 
Q= ~ 

pet) 2P 2P .;.. 
,~ .. e. " e 

t2 
Po :::::: 2P e 

Q:::: 2 

en !:'1 van de verschil1ende pu]~-
v0rme:,~ were u i tgegaan van f\"!!,,, constantf"> e>nerc;"' e pe r pll1 s . 

Het i~ dus mcgnl'jk orn metbeh1;l.lp van het rekenpr,ogramma 
de optimale pu}svorm bepslen. Een dergelijkp berekentng 
is uitgovoerd voor punt 2 utt ftguur 7. 

·t 
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De gevonden kratervormen zijn opgetekend in fig. 16. 
V~~r het geval met rechthoekige pulsvorm was het mogelijk 
experimenteel onderzoek te verrichten. Hierbij werden 
de volgende waarden gevonden: 
dikte witte laag 

berekend 8. 3,A1- m 
kraterdiepte z1 

gemeten 

berekend 35 r m - gemeten 

Tabel 6. 
dikte witte 
laae: inhoud 

ALm m3 

Geval a 10 3,06.10-13 

b _7_ 3,02.10-13 

c 8,3 3,2 .10-13 

d 8,6 2,68.10-13 

e 28,2 2,73.10-13 

We == 5mJ. 

ti == 1001's. 

5mJ. 

100 IJs. 

diam. dieote 0 
"",m #m 
149 28 0 

145 32.5 i 
138 35 1 

128 38 3/2 

118 44%2 2 

In tabel 6 zijn de optimale waarden oderstreept. Hier
bij wordt de afmeting van de witte laag optimaal genoemd. 
wanneer de dikte minimaal is. 
Het volgende kan nu uit de grafiek (zie fig. 17) gecon
cludeerd worden: 
a. De optimale waarden van 0 wat betreft de dikte van 

de witte laag liggen in het gebied 0,4 < 0 -< 1 ,3. 
b. Wat betreft de kraterdiameter geeft 0=0 een maximale 

diameter, d.w.z. pulsvorm a. 
c. De kraterdiepte neemt toe met toenemende 0 en is maxi-

maal voor 0 =2 . 
Bij vergelijking van de lijnen van de dikte van de witte 
laag en de kraterdiameter blijkt de dikte van de witte 
laag groter te worden met toenemende kraterdiepte. 
Met net re~enprogramma is het dus mogelijk voar een be
paalde energie We en een bepaalde pulsttjd ti de optimale 
pulsvorm te bepalen. 
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Bij de berekeningen van de kraterdiepten bij constante 
pulsstroom ie en variabele ti valt op dat een verdub
beling van de pulsstroom ie nauwelijks invloed heeft op 
de diepte van de kraters (zie fig. 18 ). 
Dit verschijnsel doet zich bij aIle bovengenoemde puls
vormen v~~r. De diameters van de berekende kraters to
nen echter een belangrijk verschil in grootte. 

Tabel 7. 

Imax ti diepte diameter 
A IJs ~m ~m 

8 10 14,7 94,2 
20 17,5 124,8 
40 25,9 148.4 

100 37,9 181, 5 
200 50 210 

16 10 14,8 133,8 pulsvorm: rechthoekig 
20 17,5 163 
40 26 205,4 

100 39 261,3 
200 54 279,6 

---.- - .. ---_. 

Dit zou sarnen kunnen hangen met het feit, dat de dia-
meter van de warmtebron met toenemende t. groeit 

1 

(fig. 13, 14 en 15 ). dus de energiedichtheid afneemt. 
Als gevolg hiervan ontstaan ondiepere knate'I1s )en·]een 
proportionele toename van de kraterdiameter met de 
brondiameter. Dit verschijnsel wordt experimenteel 
bevestigd (tabel 3). 
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Appendix I. 

Uitwerking van het numerieke thermo-erosiemodel. 

De nummering van de hier gebruikte formules voIgt op 
de num~~ring van de voren gebruikte. 

y v ::.: 0 
jmax 

j (i,j) 
V ::.: 0 

i - ~V =f(X,T) 
'fly 

De benadering van V (X.y,T) voor het roosterpunt 
x = xi . - i. x O~' &' .- .... 1~ 1max 

y = Yj '- j. y o <. j .:( jmax .-
T = T 0- n. y n:)O n .-

De differentiaalvergelijking wordt voor elk inwendig 

punt ( i, j), dus 1 ~ i ~ i max- 1' 1" j .( jmax-1' en op het 

tijdstiVTn als voIgt gediscretiseerd : 

6 n+1 n <..' Vn+1 1 \ 1Vn+1 
1 • V:i,j - V i,j = e { 0" h8 + _ II ox :1,.1 

AT (AX) Xi AX 
} 

+ 1 n 
ll~iJ 
Ax 

+ g,vr; j 
-(A---Y)7iI¥'? -} 

met O~ 9 41. 
oftewel metA:= aT en ll:= 

(Ax)2 
AT 

(Ay)2 
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n+ 1 1 n+ 1 (1 ) n+ 1 17 • [1 + 2 9(A + ~)] V :i,j -8 A ( 1 ~) V i + 1 ,j - e A 1---rr V i -1 , j 

( n+1 n+1) 
-9~ Vi ,j+1 + Vi ,j_1 = 

{1 - 2 (1 -8)(A+~)]V~j + (1-8)A(1~) V~+1,j + 

(1-9)A(1--h) V~_1 ,j + (1-9)~(V~,j+1+V~,j_1) 

met 1" i ~ i max- 1 en 1.(. j" jmax-1 

Uit de randvoorwaarden op x = ~x en Y = Ymax volgt dat 

voor i = i max_1 in bovenstaande vergelijking V~!~,j = 0 

en dat voor j = jmax-1 in bovenstaande vergelijking 
n+1 

Vi ,j+1 = o. 
Uit de randvoorwaarden 1 d v tv 

10 volgt lim - . ....;;..--- = "x2 
x .... o x ~ x 0 

zodat op de rand x = 0 de differentiaalvergelijking 
ook te schrijven is als 

= 2 'bY 
ox2 

De discretisatie van deze vergelijking levert het 
volgende op : 

18. [1+28(2A+~)] v~:; -29A(V~:; + v~t~j) -9 ~ (Vg:;+1 + 
n+1 ) 

+ VO,j_1 = 
[1-2(1-9) (2A+~)] vg,j + 2(1-9)A(V~,j+ V_~,j) + 

+ (1-8)~(vg,j+1 + vg,j_1) 

voor i = ° en 1.(: j~ jmax-1 • 

De randvoorwaarde 10 : 4V = ° voor x = 0 wordt gedis-rx 
cretiseerd : 

19 Vn+1 _ Vn+1 
• -1,j - 1,j 

Op de rand Y = 0 nemen we aan dat de differentiaalver
gelijking nog geldt, dus 17 geldt ook voor 1~i"1max_1,j=0. 
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De randvoorwaarde 13 wordt gediscretiseerddoor: 
n n 

20. - V, 1 - V, 1 .1. 
l., l.,- = 'l'i ,n 

2 Y 

De verrekening van het smeltfront wordt niet gedaan d.m.v. 
de smeltfrontvergelijking 15, maar door in de buurt van 
het smeltfront de waarde van de soortelijke warmte zoda
nig te verhogen, dat de warmteinhoud van het gesmolten 
materiaal juist is. 
Veronderstel, dat de vergelijking van het grensoppervlak 
tussen vaste en vloeibare stof, dit is q(r,z,t}=O, ook 
geschreven kan worden als : 21. z = s(r,t}. 
Dan geldt voor iedere (r,t) waarvoor s gedefinieerd is, 
d. w. z. waarvoor T (r, 0, t) ~ Tm is : 

22. T (r,s(r,t),t) = Tm' 

Zij s~ de benaderde waarde van z = s(ri,tn ), dan is in 

het discrete model de hoeveelheid smeltwarmte in het 
punt (ri's~) in het tijdsinterval (tn ,tn+1 ) gelijk aan : 

23. pm(s~+1 - s~). rAr 

In het discrete model stellen we de toename van de warm
te-inhoud van een elementair volume in een willekeurig 
punt (ri,zj) in het tijdsinterval (tn ,tn+1 ) gelijk aan : 

24. pc (Tn, +1, Tn ) 
l.,J - i,j .rAr.4Z. 

Zij nu ji bij elke i waarvoor T~:6 ~ Tm zodanig dat 

25. z j l.' 1 « s (r. ,tn}.('z. , 
, - l. J,l. 

j 

j-1 

z 

r--. 
............. 

, 
l. 

'''' '\ r 
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Dan vervangen we de soortelijke warmte c in het punt 
(i,ji) door: 

26. c i := c(1+ai ) waarbij a i zodanig is dat 
n n pca

1
'At • T. . • r4r .4Z =pm~. Si • r~r 
1,Ji~ 

dus 
n 

27. ai = mAtSi 
-~n----
cAtTi,j.AZ 

1 

n n waarbij S. = r 2• p .• 
l. 1 

n 
= n At Pi 

n 
4 t Vi ,j.4Y 

l. 

We brengen het bovenstaande in rekening door in 16 in 
het punt (i,ji) het linker lid te vervangen door: 

( ) n+1 n 
1 +0. • V. j - V. . 

1 l.,_ 1,J 
AT 

Dit betekent dat in 17 de co~fficient van V~+j1 in het 
1, 

linker lid en de co~fficient V~ . in het rechterlid 
1,J 

met a i vermeerderd moeten worden. 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat het stelsel verge
lijkingen voor het bepalen van de temperatuursverdeling 
en de plaats van het smeltfront er als voIgt uitziet 

28. [1+2e(A+Il)]v~+1. -eA(1+.l.)Vn
i +1

1 j-8A(1- .l.i)V~+11 . 
1,J~1 +, ~ 1- ,J 

e ( n+1 n+1) - Il Vi ,j+1+ Vi . j _1 := 

[1-2(1-8)(A+Il)] V~,j+(1-e)A(1+ ~i)V~+1 ,j 

+ (1 - e) A ( 1 - .,!., ) v~ 1 j+ (1 - e). (v~ . + 1 + v~ . 1) 
~1 1-, r 1.,J 1..J-

voor 1 '" i "imax- 1 en 0.( j ~ jmax-1 

29 vn+1 - 0 als i = -. i,j- i max of J' .::::: J' max 
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30. [1+29(2A+M.)]Vn
o+: - 29A(Vn

1+: + Vn+1
1

.) -
r ,J .J - ,J 

-9,P(V~:;+1 + V~:;_1) == 

[1-2{1-8)(2A+I')] V~,j+ 2(1-9)A(V~,j + V~1 ,j) + 

(1-e)J"(V~,j+1 + V~,j_1) 

voor i == 0 en 0./ j ./ J' --. ~ max-1 

j I: ji 

31. Vn+1 
-1,j 

_ Vn+1 
- 1,j O~'(.' ..... J "'l: Jmax 

32. vn+1 
i,-1 

_ Vn+1 
i, 1 = 'lAy.lJ1 in 0" i-' i max 

Als Vx:+1 :> 1 
l.,0 

dan bestaat ji en dan wordt in 28 en 30 

de coefficient van : 

33. Vn+1 
i,j 1 + a i + 29(A+J') 

Vn+1, 1 + a i + 29( 2A+'p) 
o,Jn+1 

voor j =j. 
1. 

Vn+1 
i,j 1 + a i -2 (1-e)(A +1") 

n 1 -2 (1-9) (2A+)') Vo,j + a, 
l. 

Voor een gegeven positieve waarde vanai is het stelsel 

vergelijkingen gedefinieerd door 28 tim 33, een stelsel 

liniaire vergelijkingen in VX:+~ voor -1" i" imax' 
l.,J 

-1 " j ~ jmax ' ( i , j) I: (-1, -1 ) • 



Appendix II. 

Concrete vorm van de puIs, c.g. van de funktie r(r,t). 

Van de puIs wordt aangenomen dat de pulstijd t2 is en 
dat het vermogen Peen lineaire funktie van de tijd is 

P (t) := 

Verder wordt aangenomen dat de halve diameter van de 
warmtebron, aangeduid met r bron ' lineair in de tijd 

toeneemt tot r~ en daarna konstant is : 

r bron (t) := ( r 1 

1 r 2 

Dit betekent dat de funktie ~(r,t) 

volgende gedaante heeft : 

Y(r,t) = 

dus ~(r.t)= 

o 

I 
I r(r, t)#O 
I , 

~T 
= - az-

elders 

---__ t 

(5) de 
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Er wordt aangenomen dat t1~t2. Als voor de waarden van 

t1 en t 2 , in het programma, geldt t1 > t 2 , dan maken we 

t1 = t 2" Dit heeft geen invloed op het resultaat, daar 

pet) = 0 voor t>t2-

Voor de dimensieloze functier(X,T) betekent dit de 
volgende definitie 

zij 

dan is : 

T4T. 
x, x 1 +( 1-x1 *. =xbron 

o elders. 
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Appendix III 

Functionele beschrijving van de procedures van het 
programma vonkerosie. 

In het volgende zullen aIleen de functionele be
schrijvingen van de procedures gegeven worden. 
De algoritmische beschrijvingen zijn te vinden in 
appendix IV 

+ procedure RHSIDE (imax,jmax,rdi,rdo,rrd,rld,ruld, 
is,fn,V,b) 

Deze procedure berekend voor gegeven Vn de waarde 
van de elementen bi,j' dit is het gedeelte van het 
rechterlid van het stelsel 28 tim 33 dat gedurende 
het iteratieproces niet veranderd. 
Deze procedure behoeft derhalve voor iedere n 
(iedere tijdstap) slechts een keer te worden 
aangeroepen. De procedure rekent erop dat V~.j 
voor o~ i 'imax,O"-j 4jmax is gegeven; 
de waarden van V~ . die buiten dit gebied liggen 1,J 
(i=-1 of j=-1) worden door de procedure zelf 
bepaald met behulp van f~. 

+ Procedure SOR (imax,jmax,di,do,rd,ld,uld,jn,Q. 
b,Vjn,iS,fn1,W'Vmin,V,euclidnorm, 

maxnorm) . 
De procedure SOR berekent van het stelsel 28 tim 33, 
beschouwd als lineair stelsel voor vn+1 , bij 
gegeven waarden van 
- de matrix, d.m.v. di,do,rd,ld,uld,jn,Q 
- het rechterlid, d.m.v. b,V~,jni.fn+1,jn,Q 
- w 
- (Vn+1)k-1, dit is de schatting voor de oplossing 

na de (k-1)ste iteratieslag 
De waarden van: 
- (Vn+1)(k), die wordt afgeleverd in het array V 

- ~(Vn+1 ) (k) _(Vn+1 ) (k-1 ) lip, p=2,N ,die wordt afge-

leverd in de variabele euclidnorm,resp. maxnorm. 
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+ procedure NEW ALFA (jn, pn, V jn ,.0. m' V, dy, a) 
Deze procedure bepaalt bij een gegeven benadering 
voor de oplossing V~~; in het punt j=jni een schat
ting voor ~ met behulp,van formule 27. 

+ procedure NEW BOUDARY (imax'V,jn,pn'~j,n)' 
Deze procedure bepaalt bij gegeven V de was,rden 
van jn en pn, waarvan de definities bij de algo
ritmische beschrijving gegeven zijn. Tevens worden 
de waarden van V~,jni in een apart array genoteerd. 
De procedure wordt gebruikt om, nadat de temperatuurs
verdeling t=tn is bepaald, de bij deze temperatuurs
verdeling behorende grens tussen vloeibare en vaste 
stof vast te stellen. Deze procedure behoeft der
halve aIleen aan het einde van iedere cyclus (= ie
dere tijdstap) te worden aangeroepen. Bij aanroep 
van de procedure moet het array jn de waarden van 
jni op het vorige tijdstip (t=tn_1) bevatten. 

+ procedure PSI (x,t,go,g1~x1,t1,t2,dx,dt) 

Deze procedure berekent de waarde van de functie 
~(X,T) zoals gedefinieerd op page 40. Teneinde er

voor te zorgen dat in het discrete model rooster
punten die in het gebied liggen waarr(x,T)1 0 
niet door afrondingsfouten bij het berekenen van 
deze roosterpunten buiten dit gebied komen. wordt 
het gebied in de T-richting met 1/4 d T vergroot en 
in de x-richting met 1/4 dx. 

-1 I 

x1 I 
I 'f'(X,T )~O 
I 

T. Tl. 
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+ procedure NEXT STEP (imax ' jmax' di.do, rd,ld,uld, 

jn, Q , b , Y jn ' is , fn 1 , Y min' p n ' 
dy, Q m,max, tol, w, Y,congruent) 

Deze procedure berekent bij gegeven op1ossing yn 
(op tijdstip Tn) de op1ossing yn+1 op het tijdstip 
T = T n+1 als oplossing van het stelsel 28 tim 33. 

Tevens levert de procedure de laatst berekende 
waarde van de overrelaxatiefactor w (dit is in het 
algemeen de optimale w) van het stelsel 28t/m 33 af. 
De parameter convergent heeft na afloop van de pro
cedure de waarde true als de berekende benadering 
voor yn+1 de gewenste nauwkeurigheid heeft (d.w.z. 
dat de absolute fout in yn+1 kleiner dan to1 is). 
Is de gewenste nauwkeurigheid niet bereikt, dan 
heeft convergent de waarde falSe, en dan is de 1aatst 
berekende benadering voor yn+1, die in het array 
Y is afge1everd, niet significant. 

+ procedure CARRE (A,b,max,k,tol, w,x,solution). 
De procedure CARRE is een procedure die' bij gegeven 
matrix A., en rechterlid b de optimale over-relax
atiefactorw bepaalt. 
De procedure gebruikt de voor ieder probleem spe
ciaal te definieren procedure SOR (A,b.w,x,norm 2, 
norm 8) die een iteratieslag van het successieve 
over-relaxatieproces uitvoert, door een aanroepen 
van SOR w01iden bij gegeven A, b, wen x(k-1) de waar
den x(k), II x(k)_x(k-1) II 2 en Ilx(k) _x(k-1) lL" 
berekend en afgeleverd in resp. x, norm 2 en norm 8. 
Omdat de optimale over-relaxatiefactor w wordt be
paald door een aantal SOR-iteratieslagen uit te voe
ren is het mogelijk dat de oplossing x van Ax=b 
a1 met de vereiste absolute nauwkeurigheid tol is 
bepaald voordat de optimale w isgevonden. 
In dat geval wordtde procedure eveneens beeindigd. 
De waarde van solution is dan true en de oplossing 
staat in x. 
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Ook is het mogelijk, dat noch de oplossing van x, 
noch de optimalewmet de vereiste nauwkeurigheid 
is gevonden nadat het maximaal toegestane aantal 
iteratieslagen, gegeven in max, is uitgevoerd. 
In dat geval heeft aIleen solution de waarde 
false en is k, het aantal uitgevoerde iteratie
slagen, groter dan max (maar<:max+10). 
Samenvattend : 
Solution k max oEtimale 0Elossing x 

true willekuerig ? gevonden 
false true gevonden niet gevonden 
false false ? niet gevonden 

+ procedure CRATER (dx,dY,Pn,v,volume,depth,diamater). 
Deze procedure berekent bij gegeven temperatuurs
verdeling engegeven grens tussen vaste en vloei
bare stof het volume, de diepte op de symmetrie-as 
en de diameter van de krater, die ontstaat als het 
gesmolten materiaal wordt weggenomen. 

Lijst van de achtereenvolgens in te voeren grootheden 
voor het materiaal 56 Nt Cr Mo V7. 

S:t:mbool Dimensie Waarde 
A [J/msOc] 42 
p [kg/m3 ] 7850 
c [J/kgOC] 403 
Um rOc] 1460 

Uo 
roc] 20 

Lm [J/kg] 2,05.10 5 

Rmax [m] vrij te kiezen 

Zmax [m] vrij te kiezen 

Tmax [s] vrij te kiezen 

R1 [m] vrij te kiezen 

R2 [m] vrij te kiezen 

T1 [s] vrij te kiezen 
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Symbool Dimensie Waarde 

fo [W] afh.v.mach.inst. 

f1 [w] afh.v.mach.inst. 

T2 [s] vrij te kiezen 

nmax 15/30/60 

i max 25/50/100 

jmax 25/50/100 

maxslag 40 
e 0,5 
tol 5.10-3 • 



-46-
Appendix IV. 

Algoritmische beschrijving van de procedures van het 
programma vonkerosie. 

* procedure RHSIDE (imax,jmax,rdi,rdo,rrd,rld,ruld,is, 

fn,V, b). 

Het gedeelte van het rechterlid van het stelsen 28 tim 
33 dat konstant is op ieder tijdsniveau is gel1jk aan: 

b j := 0, [ 1 - 2 ( 1 - 6)( 2A + f') ] vg t j + 2 ( 1 - e) )., (V~ , j + v~ 1 , j ) 

+(1-e)~(V~,j_1+ V~,j+1) 

O~ j" jmax-1 

b. j 1., := [1-2(1-6)().,+~)]V~,j + (1-9».,(1- ~i) V~_1,j 
+(1-e»"(1~1) V~+1,j+(1-8~(V~,j_1+ V~,j+1) 

, 

H · b . j Idt Vn vn 
1.er 1. ge : -1,j = 1,j 

De 

Vn Vn 2 n 
1,-1 = i,1 + Ay 1 

parameters die bij bepalen zijn dUB 

rd1 . - 1-2 (1-6) ().,+I') .-
rdO .- 1-2 (1-8) (2).,+,P) .-
rrd(i) 0- (1-e»"(1~i) .-
rrd(O) 0- 2( 1-e»., .-
rld(i) 1 

0- (1-9».,(1- '1) .-
rld(O) .- 2(1-9»., .-
ruld .- ( 1-e)~ .-
r~(1) 

0_ 2dyY'~ .-
Vi, j 

04i.(1max 

de volgende 

i -j 0 

i -j 0 
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H Procedure SOR (imax,jmax,di,do,rd,ld,uld,jn,a, 
b,Vjn,is,fn1,w,Vmin,v,euclidnorm, 

maxnorm) • 

De parameters die de matrix van het stelsel bepalen 
zijn de volgende : 
di := 1+2'(X+,P) 
do ::::: 1 +26 (2X+ IA) 

rd ( i ) :::: B X( 1 4 i ) 

ld(i) :::::8X(1- ~i) 
uld :::::8'p 

i ~ 0 

i ~ 0 

:: 28X rd(O) 

Id(O) ::: 26X 

jn gegeven door Vr: .~ 1 < Vr: . -1 voor j ::: jni ~ 0 1,J 1,J 
De paramters die het rechterlid bepalen zijn : 
b : zie de procedure RHSIDE 
Vn en a: zie boven 

n 
Vi,jni 
fn+1 .- 2d n+1 waarbij bekend is dat'l'n1.+1 =0 als i~is. i . - yr i <? 

Bij de bepaling van de oplossing Vn+.1 wordt ervan 
uitgegaan dat xmax en Ymaxzo groot zijn, dat de oplos-

sing in de buurt van de randen X=XmaX ' resp.y=ymax ' 

zeer weinig veranderd in de tijd, en dat daarom deze 
benadering geen invloed van betekenis heeft op de op
lossing. 
Terwille van de efficiency van het programma worden 
daarom de waarden vni+~ waarvan in de k-de slag aIle ,J 
buren kleiner zijn dan een opgegeven minimum Vmin(>O) 

in deze slag niet gewijzigd. Omdat aangenomen wordt, 
n+1 dat Vi,j een monotoon dalende funktie is van i~x) 

en van j(-y) behoeven slechts twee van de vier buren 
geinspecteerd te worden. 



-48-
* Procedure NEW ALFA (jn,pn,Vjn,dy,Om,V,a). 

Zij P~ zodanig dat 

als jni = 0 dan is P~ = 0 
1 

als jni>O dan is v~, P~ = 1 waarbij 

n n n( n) n d d d l' Vi' Pi = V xi,Pi. dy en Pi bepaal wor t oor 1ne-

aire interpolatie op de punten (j-1,V~,j_1) en 
(j,V~,j) met j = jni. 

Zij p~+1 de overeenkomstige waarde behorende bij Vn+1• 

De procedure veronderstelt dat jn,pn,Vn gegeven zijn 

en berekent dan bij een gegeven benadering van Vn+1 
een benadering voor oop de volgende wijze : 

Bij elke i waarvoor V~+1 >1 wordt de waarde van j 1,0 
bepaald waarvoor geldt : V~+j1 -' 1 <" V~+1, 1 

1. , 1. , J-

Daarna wordt p~+1 bepaald door lineaire interpolatie 

( n+1) ( n+1) op de punten j-1,Vi ,j_1 en j,Vi,j 

Bij elke i waarvoor V~+1 1 V~ 0 wordt pni +1 = 0 genomen. 
1,0 1, 

De waarde van 0i volgt dan uit formule 27. 

V~~r elke i waarvoor V~, 0-' 1 en V~~~ ~ 1 is 
n ' n+1 

Pi = Pi = 0 en dus 0i = O. 

Voor deze waarden van i wordt door de procedure 
de waarde van 0i niet vastgesteld. 

De procedure is geschikt zowel voor het geval 
dat het materiaal wordt opgewarmd, d.w.z. 

n+1 n Pi Pi' als voor het geval dat het materiaal 
n+1 n afkoelt, d.w.z. Pi ~Pi' 

Procedure NEW BOUNDARY (imax,V,jn'Pn,Vjn)' 

Definitie van jn . . 
Als V~,o~ 1 dan is jn, 

1. 
= 0 

Als V~ >1 
1.,0 

dan is jni de waarde van j waarvoor geldt 

Vr:+~ 
1,J ~ 1 '" V~, j-1 
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De funktie van pn: 
Als jni = 0 dan is P~ = 0 

Als jni>O' dan is P~ het getal tussen jn. 1 en jni 
].-

waarvoor geldt dat : 
n n n ( n ) Vi' Pi := V xi,Piody = 1 

Als Vn (xi,y) het lineair 

op de punten (j_1,Vn]. .. 1) ,J-

interpolatiepolynoom is 

en (j,V~ J') met j = jni. 
]., 

~ Procedure NEXT STEP (imax,jmax,di,do,rd,ld,uld,jn,Q, 

b,Vjn,iS,fn1,Vmin,Pn,dy,Qm,max, 

tol,w,V,congruent). 
Door een aanroep van de procedure CARRE wordt de 
optimale overrelaxatiefaktorwbepaald. Als na be~in
diging van de procedure CARRE de optimale w is gevonden, 
dan worden nog een aantal iteratieslagen uitgevoerd. 
Iedere iteratiesalg bestaat uit een aanroep van de 
procedure SOR en NEW ALFA. 
Als het aantal iteratieslagen (incl. de iteratiesla
gen van CARRE) groter dan of gelijk aan max is en de 
oplossing voldoet nog niet aan het be~indigingscrite
rium, dan wordt het proces beeindigt en dan krijgt 
convergent de waarde false. 
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Het programma vonkerosie. 

~ ~ ~ I 0 u ~ I A J G c G q T S / v C ~ K [ q C S I E / C ~ ~ 1 
= = = = = : - = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

t~~AL'KA~P~~ ~u, C, u~, uo, LM~ ri'AX, l~~X, TNAX, L~I~J 
'HlAL'Kl, K2, T1_ AI, T~ul; 
'~EAL'f~, ii, T2, ~v, ~l, TAL~; 
·H£AL·~fTA, LAdO~~, X, Y. T, V~rN' THErA, ox, DY, oT, L.~euA, 

M~, J~~GA' fUL, VGLUMt;., 0IE~T£, Jl~NtTf~J 
'I~TE~~H'~~AX, lwAX, J~AX' lSOUH~~, ~_x, I, J, \J 
• r N T ( b t:. R t A A ;. T ~ I.. j 

'bGOLE~~'Cu~wE"~ENT; 

UCEDUh£'~Rl~TMATq(~,~'~'CO,Cl'U,cul); 
,LU~'~'~,D,~C,Cl' 'lNTE~E~'~'N'G; 'AR~AY'A(*,*)J 'FILEtO~T; 
.AL'CG,Cli 
. u I 1-1' • I i'l T £ G t:. R • I, w' J'J I ", J ~ ~ X J K, 1\ G C, ~; 

~:=O+9; K:~ll1'0IV'~J JNAx:=~I~(K·l, ~)J 
~RITl(UuT, <*(/*t*.*», ~+l, 

'~uH'I:=v'~T~P'ltv~TIL'~ 
'OO'LJMAX+l,",Q, 'FU~'J:=O'STEP'l'~~TILtJ~AX 

'DC'CO+Cl*A[J,IJ)J 
'wHILl. 'Jt~A"<f\/ 
t 0 LJ ' , I::l t. (;j I i\J ' w ~ I ,~ : = J 1", A )( + 1; J i~ .A X : = IV I h ( ,J ~,. x + ~, "); i'i 0 C : = J 1'1 A X - J'" I /II. 1 J 

ftRI1£(OuT, <II*(/*E*.*», ~+l, 

• E 1, 0 ' 
ilJ'PKIN rtw-.AT-+i 

'~JH'1:~0'STE~'1'U~TILt~ 
'JO'[~UC, ~, D, 'fLR',J::J~I~t~r~ptlt~NTIL'J~AX 

'LL'CO+Cl*A(,J,I)]) 

:AL"P~~C£DuNE'~SI(~, T, ~u, Gl, Xl, Tl, r" ox, OT)~ 
\LU~'X, T, ~c, u1, Xl, Tl, T2, 0x, ~TJ 

.AL' X, T, ~~, ~l, ~l, Tl, f2, GX, GTi 
:bI~t'~~ALtxs, ~l; 

xS:=Xl+(i-Al,*T/Tli pI=:3.141~9265JS~; 
'IF'TcTl'ANC'X<XS+UX/4 
'THE~'PSI;=(GC+Gl*T/r2)/(PI.xS •• 2) 
'ELS£"If'11'l~~'lf_~D'T<Tt4Ll/~'A~D'~<1+GX/4 

vU' PS H 

'T~E~t~Slt=(~0+Gl*T/T2)/~1 
'[I..St'P5i:=O 
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AL~~'l~Ax, ~~AX_ ~Ol, Ree, ~ULU, IS; 
NTt~Ek'I~\X' J~~X' is; '"EAL'~CI' R~O, R~LDJ 

:t.AL tt AKrlA'1'KRO, t1Ll;, F''i(*), V" :-1:*,*lJ 
ILYIN"I~TEGt~tl, J, IMAA1, J~A\ljf~~4~'RH~1, ~L~I; 

IMAX11=I~AA·1; J~AX1:=~vAA·l; 
'F0R'r:=O'~TEF·1·U~TILtIStu~·VLr,-lJ:=Vli,lJ.F~(I]' 
'FJk'I:=IS+1'STEP'1'U~IILtIMAX'LCt~lI,-lJ:=V[I,1111 
'F~k'J:=0'~Tl~'1+U~TILt~~MXl 
·cu·a(G,J]a:RCv*V[v'J].2.R~O(O)*V(1'~l+R~L~*(V(U'J·l1.V[O,~.l]); 
'FuR'I:=l'~TEPtl'U~TILtI~AXl 
t~w"~l~lht~RLl;=~~U[IJ; H~ul:=rLGLIJJ 

tfLK'J:=J'SllP'l'~NTIL'J~AXl 
t0U'b[1'J]:=~DI.V[I,J]+KLCI*v(I-1,~J.~HDI·V(I.1,~]. 

tEND' 
.1~lJ t KHS ICE; 

"LL~*(v(I,J·ll+v(l,~+ll) 

'HJCEOUHEtSUh(l~~X' ~~AX, el, D0, RU, LL, ~L~, J~, ALF_, B, VJ~, 15, 
F~l' VMIN' G~E~A' V, ~~CLIC~LH~' ~AX~CRW)' 

fALu~tI~Ax, ~~AX, Ll, OJ, ULJ, I~, v~l', C~E~p; 
:~TEGEHtlMAX, JMA~' 15; 
i~ALtOI, D0~ ~LG, v~l~# u~EG~, l~lLlw~a"w, ~AX~OH~J 
:~TlGEH·'ARHAY'J~[.J; 
( E p, L • • A R ~ A Y , 1"1 C, l. ;) , A L F 1.\ , V ,J .~ , f i. 1 ( * J, b , Y ( * , * 1 J 
IEbI~"r~T~6lk'I, ~, 10, JO, JNl, CLLOU~; 

tRLAL'~OLO, ~\~~Th' v~EST, 0, ~Ol' LuI, A, E; 
fouuLt~Nf5TGPI, STuPJ~ 

E U eLl e'~ 0 R'" ; ::!J. A )( ''iLl f~ jVl : = 0; 
'FUN '(.WLGUt\ :::C, 1 
'Du"FJR'ru:=O,l 

'U~"HEGI~tJO:=A83(C~LJU~-IL)J 
1:=10; 
'UC"bEbl~ftIF'JO=L 

·l~~M'f~£Gl~··lF'I'l.E~·I~ 
tT~E~·v(l,·lJI=V[I,l]+F~l[Il 
'£LSE'v(I,-11:=V(I,11 

'ENO" 
~:='I~'I=O'THf~'J0'ELSff~IJ 
~UI:=RO[IJJ LCI:=LUCI); ~~I'=J~(ll; 
..;:=JV; 
'OO·'bE~I~'VhCkTH:=V[I'J·llJ 

V~LST:='IF'l=O'TH£~fV(l'J)'ELSE'V[I-l,~]; 
STO~~I=yNURT~'LtQ'vMI~'A~O'v~EST'LEQ'V~I~J 
• It=" f i\ C T ' ::. TOP J 
'TM£~"oE~IN'vCLO:·v(I'J]; 

f'=LGI*v~fST+~DI*V(I+l,J). 
~LC*(V~ORT~+V[I,~+11); 

, IF' j= ~I' 1 
·T~ENt·d£GI~tA:.ALtA(Il; 

~:=C~£GA·«(8[I'wl·A.v~~(IJ 
+£)/Cf)+A)-VOLO) 

't.l'.~' 
·F.LSE'tl=w~EGA*«8[I,~l+E)/C·VCLu); 
\I[!'J):=VCL.O+£J 
~uCLIL~w~~:=(~CLIO~CR~.E**2; 
Ll-=.Atj!i(t>i 
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tlFf~Ax~G"~<E'T~£Nt~AX~Ck~S=Ei 
.;1= .. +2; 

'E"'<OfJ 
• E r, ;,; • 

'u~TIL'SrOP~'S~'J·GtQ·~~A.; 
~TO~Iz=SrU~~'A~D'J=CJ 
!:=1." 

·l:.."-lu' 
'U\T!L '~T[)Pl'C'1' I 'GE~t IMAX 

f t. I~ 0 ' ,; 
t: U eLL u ~ a ~ M : = S :; ,( r ( E i.i eLI c 1\ L ;'H )i 

tt:NU'~UtU 

'PRUC~OUk~tNEft ~L~~(IMAMJ J~J ~~, iw~' Uy, LAd~A~' V, ALFA)J 
'VALW~'lMAX' ~y, LA~DA~J'l~TE~E~·l~.XI·HEAL'CY, LABDA~J 
t 1 !II T E (" £ H" ARk 1"1 Y , ... ,~ l * J; • REA L • t II< R HAY , F 1\ , II ..I N , A L F A ( * J, II r * , * 1 J 
't::H:.<.di."Ii\TE.Gt:.k'h .0 JNl;'Rl:..AL'Pi\lL, T, NI 

1 J=O; J!\lI :=.Jt~CJ: jJ 

'~"lLE'V[I,GJ>lfLH'J~I>O 
'uu"r;t::.GJI\;' 

'IF'V(I,OJ'L£'w'l 
'T!-<t.~'h"lI:=O 
'EL~E"dEGI~'J:=J~lJ 

'~HIL£'v[I~Jl>l'CU'J::J+li 
'~HILE'v[I'J-1J·L£~·ltcct .. :: .. ·1J 
P~lII=~-(l·V[I,~)/(V[I'J·ll-V[I,Jl) 

t t:. i~ t.: f i 
T:=~N1I·PN[lJ; ~:=V(1,jNI1-VJN(lJ; 

'IFt~=O'Jh'~IG~(T)*SlG~(~)=-l 
tTrlE~'ALFAlIJi=~12 
'EL~lfALf~lIJI=LABCA~*T/~; 
1:=1+1; JhII=J~(I] 

'£i~C'; 
'''HILl'I<Il''iAX 
, [) u ' t t.i t: G I :v f A L r JJr. ( 1 1 : :: l) J I: a I + 1 ' t. i, u • ; 

f t. !'< U f i\I t:: W A LF" A ; 

'PKJCEOU~lt~E~ d~u_aAnY(I~AX' v, J~, Ph, VJ~)J 
'v_LUE'I~AX,tl~Tl~Sk'l~AXJ 
, 1 j\j T E u E R • , A!'(" A Y • ,; l~ ( * 1 ; t i1 £ A L ' , A K R A '( , V ( * , • 1, P 1\ , V J l\ [ * ] ; 
'~i.("INt'INT£Gt.H'I, J; 

1 : = 0 J J::: J 1'4 ( I ) ; 
'i'"lHILE'VCI,O]>l 
'nutt~tGI~"w~'LE'~[I'Yl>l'DO'J'::J+l' 

·~HiLE'~[I'J·ll·LEQ'l'OL'w:=J·l; 
P~[Il:=J4(1-VrI,J])/CV[I,~-11-v[I'Jl)J 
J~[111=J; VJ~(IJI:V[l'JlJ 

1:=.1.+11 J:=JI,,<crJ 
tEI\jO" 

'nHIL£'I<lilliAX 
'OU"BEGIN'VJN[IJI=v[I,OlJ J~[l]:::OJ PI\[ll:=OJ II:I+l'E~C'J 

ft~U'NE~ UOJN~A~Y' 

t P Ii U CEO \J HE' CAr( k E ( I '" .A X , J :.1 f.I )(, 'J r, u u, Me, L C, u L 0, ..J 1\, A L F Po, t3, Y ..J 1\ , 
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15- f~l' ~~!~_ ~~, Oy_ lA~~A~, ~AX' ~_ TOL, C~EGA, 

v_ SLiLUTIGr-.)J 
vA~U~"~AX, ~MAX, CI, 00, UlJ, IS, V~I~, C,_ LAdUA~, MAX, TOlJ 
INTEGE~'I~4X' J~Q(' IS, ~4x, KJ 
~~AL'UI, 'J, ULC, ~~,\, ~y, ~AHOA~, TG~- C~EbAJ 
IrJTt.uER t. AF<.iA l' ~ ~(* 1; 
kEAL"AHH4Y'KD, 1...,), ALf·"4, IJ,J,~, t"f\" Fr..lC*), ij, V[.I*); 
DuULiA~'SOLU1IUNJ 
bE~I~"HEAL'~uCL1J~O~~, WAX~JR~I £\O~~GLCI LMEGAOLCI L~AXI AHGJ 

'I:"TE~t:H ''';'; 
~U~urrU~:='FALj~'; 
KI=li 
SO~(IM~x, ,J~AX, GI_ 00, ~O, LD, ~LL, J~' ALFA, d, VJ~' IS, F~l, 

v~I~, 1. J. ENJq~aLO, ~.KNJ~~); 
NE~ ALfACIMA., J~' ~N' IJJN, Of, LA~CAw_ v- ALFA)J 
UM~GAO~~:=UMEG4J OME5A:=O~EG_-'2·0~EGA)/4J 
'IF'O~EGA<ltOR'u~EuAt3tQt2'THE~tC~(GAI=lj 
'uO"bEGI~'~:=~+lj 

SOR'IMA~, J¥AX- 01, QO, ~c, LQ, LLD, ~N, ALrAI 81 VJN, IS, 
FN1, ~~1~, U~EG4, V, EUCLI~~C"~, MAXNGH~}J 

~E~ ALFAC!WAX, ~~, p~, V~~, Of, LAbUA~' v, ALFA); 
L~AA:=EuCLlu~O~~/EN~R~GLDJ 
E~ON~OLJI=EuCLlu~O~~' 
tI~'L~AK<ltTHE~tSG~JT[O~laLMAX*~AA~G~~/(l·L~AA)<TUL 

, t.. i'4 C • 
'U,~TIL'~fGiQtlJ'~R'SOL~TIU~J 
ARb:=1-(L~AX+G~iGA-l)**2/(~~AX*QNE~A*·2); 
UM~~A:='!~'~~~>JtTM~~t~/(l+SWHT(A~G»)'ELSt'l; 
fWHILE'~(~Axt4~l"~JT'~OLurIG~'A~G'A8S(U~E~A-OMEGAULI1».C5*(2·U~EGA) 
'U0"~~GI~'U~€~'CLj:=J~~~A' J~~~A:=G~EGA·(2-GMEGA)/4; 

'IF'QME~'<1'aR'G~~~_'GEw'2'THE~'O_E~Al=lJ 
I\.d=\Jj 

tJuttaE~i~'MI=M+l; 

~lR(l_AX, J~AX, ur, DO, RD, ~L, ULD, J~, ALFAI e, VJN, 
15, F~l' YMIN, O~EGA, ~, ~UCLIO~CRu, ~AXNOR~)J 

~~~ ALFA'r-A~, J~, ~N, IJJ~' Jf, LAdOA~, V, ALFA)J 
L '~ Al( ; = t: I J (.; L I 01 J t<J'1 It..;. "" i"( r.-, U L LJ J 
E~OR~ULO:=EU~LID ~~~J 
'IFfLMA~<l·TrlE~'SGLUTIO~I=~~A~*~AXNOrt~/(I·LWAX)<TCL 

'Ei'.J' 
f U:~ r I ~ , '>1 ' G F: III • til' a H f ') a L u T r eN; 
10 =ri l' "d 
A1G'=1-LL¥AA+O~EGA·l)*·2/CLMA~*O~EijA·.2); 
o ;~ E i.'I ~ : = • 1 F ' "}i G 'lI U ' r d t ,~ , 2 I , 11' ~ w Ii T ( ,., ~ G ) ) , t L SEt 1 ; 

'END' 
HH)'CA.,k~; 

fool II U C I:.ll U HE' hi E ~ T S rEP ( 11'01 A l( , ..i ~ A .( , Ll!, li C 1 ~( 0, L 1), U I.. U, J ~, A L FA, 8, V J" , 
lS~ f~l~ v~I~, Qh, ~y, I..AUUAM, MAX, TGL~ O~EGA, 
V, CU~VEr1GEi'.iT); 

VALUiflM~X, ~~AX, GI, DO' U~j, IS, IJ~I~, U1, LAriOA~, ~AX, TOl; 
INTEblHfl~~x' J~A~' lb, ~AX; 
HlAL'OI, OJ, ~LO, vM1N, ~t, ~AHUA~, TaL, OMEGA; 
1 rH E \J En' , A H rC~ 'T ' J, ~ l * JJ 
k l A L • fAR R 1\ '( , t< f) , I.. ' 1 , /'\ L F ~ ~" J .~. F N 1, P j, ( .. ], ~, v ( * , * ] ; 
tHJ lJ U. AN' ~ U i~ V t. H G £ ''I T ; 
b E b I IIj ttl N T E u t. R • K ; • h l ~ L • E li eLI J !\ u n r., , M 1\ X NCR ~ j 



-54-

LAKH~(l~~X, J~M~' 01, uv, ~U" Le, uLO, ~~, ~~FA' 8, V~~, IS, F~l, 
v tv' j'/' " t-. ;I I': Y" L ~ i:l! 1-\ ,.~. II A )\ " K , iLL" G 1'\ I:. J A , V, C G '\ V ERG E r-. T ) ; 

• I,. t • f', U i ' C l,,', II t t'( \.l t ~: 'r • ,,1'11.; • r\ < '-1, .11 X 
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