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SUMMARY

This report describes some aspects of the commutation phenomena in a D.C.

machine, operating in a pulsatory D.C. system.

We assume this problem to be linear, i.e. without saturation ~n the

commutation zone. This assumption makes it possible to consider the problem

in two separated parts: the commutation of a D.C. component and the com

mutation of an A.C. component, which can be superposed linearly.

The commutation troubles proceed from the A.C. component, and are caused

by the damping of, and the phase angle between the armature flux and the

flux generated by the auxiliary poles, resulting from the eddy-currents

in the solid iron parts of the magnetic circuit. In order to get a better

insight into this question we measured the amplitude and the phase angle

of those fluxes as a function of the frequency, and with solid and with

lamellated commutation poles.

Another aspect that we investigated was the affection of the collector

surface by a pulsatory direct current. Therefore we compared the rough

ness of the collector surface in two cases: one traversed by a pure D.C.,

another by a pulsatory D.C., but both under exactly the same conditions.
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] • INLEIDING

Voor de energieomzetting wordt veelvuldig gebruik gemaakt van elektrische

machines. Deze zijn hiervoor bijzonder geschikt omdat de energiestroom

gemakkelijk te heinvloeden is, en er weinig verliezen bij optreden.

Vooral de gelijkstroomkommutatormachines hebben zeer gunstige regeltech

nische eigenschappen. Zij worden dan ook vooral daar toegepast waar toeren

tallen geregeld moet,en worden. Meestal wordt dan spanningsregeling toegepast,

omdat er een lineair. verband bestaat tussen de ankerspanning en het toeren

tal. De spanningsregeling wordt dan meestal verkregen met behulp van een
I

Ward-Leonard-omzetter. Deze heeft behalve gunstige regeleigenschappen ook

nog het voordeel dat de energierichting om te keren is. [!.- D
Sinds de opkomst van halfgeleider-elementen voor vermogensschakelingen

wordt steeds neer gebruik gemaakt van statische omzetters met thyristoren.

Deze hebben het voordeel dat hun gewicht en afmetingen veel kleiner zijn,

terwijl hun rendement vee1 hoger is. Ze hebben echter het nadeel, dat er

behalve de gemiddelde spanning ook nog een rimpel uitkomt. Deze rimpel

neemt toe wanneer de gemiddelde spanning afneemt. De grootte van de rimpel

is verder onder meer afhankelijk van de gebruikte schakeling [L-2, L-3J

Als voorbeeld beschouwen we een driefasige volledig gestuurde brugscha

keling (fig. ]).

fig. ]

Hier is steeds een comb inatie van twee thyristoren (een boven en een

beneden) die geleidt. Hierdoor ontstaat een rimpel met een periode van

60 graden. De thyristoren zijn nu in staat deze periode over een hoek a
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te verschuiven. Uit fig. 2 is te zien dat de rimpel groter wordt, wanneer

de gemiddelde spanning kleiner wordt.

E

I
I
I
I 1t

~I--.----!!-3--I
I I I
I

~

3'1--------,
I

fig. 2

Wanneer a=O bedraagt de gemiddelde spanning E (fig. 3)g
1C

(Eg)Q~o= ~11"f;p. El cos 8 d8 = ~~ El ~0,95 E
11'

'6
Hierin is E

l
de effectieve lijnspanning en E de amplitude van de lijn-

spanning.
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fig. 3
Wanneer de hoek a~ 0 b.oraait de gemidde1de spanning :

~+a•
Eg = ~71'" I Vi E1 COil 9 de = ~~ E1 cos a = (Eg)o:o cos a

_2:+a6 ,
We zien dat wanneer we de hoek a varieren van 0 tot ~ 71'" , in het begin het

effect klein is, terwij1 de rimpe1 f1ink gaat toenemen. Dit is een on

gunstig effect.

De rimpel bestaat uit een groot aanta1 harmonischen. De grondharmonische

bestaat uit een sinus en een cosinus met amp1ituden a1 resp. b1 .

Deze zijn met behu1p van Fourierana1yse a1s vo1gt te bepa1en :

6 f~+a
a I = 1i E1Vi cos S sin 68 dS

.2:+ 06

= (E) [- 7
1

s ~n 7 a + -51 s ~n 5 a'Jg 0:0

De tota1e amplitude van de grondharmonische bedraagt :

e
l =~a~ + b2 = i5 (Eg)o ~ 74 - 70 cos 2 a

1

Zo vinden we :

a = 0 e
l

= 0,057 (Eg)o

71'" e
l

0,179 (E )a= "6 = go

71'" e
l

0,298 (E )a.= "3 = go

71'" e
l

0,342 (E )a= 2" = go
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Ten gevolge van de zelfinduktie van het anker geldt voor de stroomrimpel:

i ...
1 2rrf 1L kan er

waarin f
1

de frequentie van de grondharmonische is.

De hogere harmonischen in de stroom nemen sneller af dan de overeenkomstige

harmonischen in de spanning, omdat de reaktantie van het anker met de fre

quentie toeneemt.

Uit de praktijk is gebleken dat wanneer gelijkstroommachines met een gelijk

stroom met rimpel gevoed worden, er vaak moeilijkheden bij de kommutatie

ontitaan.

In het volgende hoofdstuk zal daarom deze kommutatie nader bekeken worden.
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2. DE KOMMUTATIE

Onder de kommutatie verstaat men het omkeren van de stroom in een spoel.

Dit vindt plaats in de tijd dat de spoel door een of twee borstels wordt

kortgesloten. In ons geval hebben we te doen met het probleem van de

kommutatie van een gelijkstroom met daarom gesuperponeerd een wisselstroom.

Nu zullen we verder veronderstellen dat we dit probleem mogen scheiden in
I

twee delen, en wel in:

1. Ret probleem van de kommutatie van de gelijkstroom.

i 2. Ret probleem van de kommutatie van de wisselstroom.

We zullen eerst de gelijkstroomkommutatie bekijken en vervolgens de wissel

stroomkommutatie.

2.1. Gelijkstroomkommutatie

2.1.1. Weerstandskommutatie

We veronderstellen de borstelbreedte b gelijk aan de lamelbreedte t k en de

isolatie tussen de lamellen verwaarloosbaar dun. Verder veronderstellen we

even dat wanneer het anker draait en een ankerspoel door een borstel wordt

kortgesloten, er geen spanningen in die spoel geinduceerd worden.

In dit geval worden de stroomveranderingen in de kortgesloten spoel geheel

bepaald door de kontaktweerstand tussen borstel en kommutatorlamellen, de

weerstand van de spoel en de overgangsweerstanden van de spoel en de kom

mutatorlamellen. We spreken daarom van weerstandskommutatie.

Wanneer we te doen hebben met koolborstels, mogen we de weerstand van de

spoel en de overgangsweerstanden van spoel en kommutatorlamellen ten op

zichte van de kontaktweerstand borstel-lamellen verwaarlozen.

Noemen we de kontaktweerstand van lamel 1 met de rorstel r 1 en van lamel 2

met de borstel r 2 , dan vinden we met behulp van de tweede wet van Kirchhoff:

Noemen we de stroom die naar de borstel loopt I, dan geldt voor de stroom

i door de linker en rechter ankertak:
a

. I
1 =-a 2
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fig. 4

uit fig. 4 is verder direkt te zien dat voor i] en 1 2
geldt:

1] = 1 + i (2a)
a

i
2

1 - 1 (2b)
a

waarin i de kortsluitstroom in de kortgesloten spoel is.

De tijd gedurende welke de spoel door de borstel kortgesloten is, wordt de

kommutatietijd T genoemd.

De omtreksnelheid van de kommutator noemen we vk ·

Het totale kontaktoppervlak van de borstel 5b , het kontaktoppervlak tussen

lamel ] en de borstel 5] en tussen lamel 2 en de borstel 52'

Verder ligt de borstel op het tijdstip t = 0 geheel op lamel ] en op het

tijdstip t = T geheel op lamel 2.

Voor 5] en 52 geldt dan op het tijdstip t:

5] 5 E.]
b b

52 5 E.z
b b

Nu 1S echter: b vk T
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5ubstitueren we dit in de vorige vergelijkingen, dan is:

T-t
51 = 5b T

t
52 = 5b T

De kontaktweerstand tussen borstel en lamel is minimaal, als de lamel

geheel door de borstel bedekt wordt. Noemen we deze weerstand ~, dan

(3a)

(3b)

geldt voor r
l

en r 2: 5
b

r l = ~ ~

5b
r 2 = ~ 52

5ubstitueren we in deze vergelijking (3a) en (3b), dan vinden we:

r = R .....!-
1 b T-t

5ubstitutie van (2a), (2b). (4a) en (4b) in (1) levert voor i:

i ::: i (I - 2.£)
a T

(4a)

(4b)

(5)

I
2"

o
~T

"'I----...L..

t
I
2"

fig. 5
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Uit de grafiek van fig. 5 zien we dat het verloop van 1 lineair is.

We spreken dan van lineaire kommutatie.

Voor de stroomdichtheden jI en j2 in de gedeelten van de borstel die liggen

op resp. lamel 1 en 2 geldt:

1 1 i IT

J 1 = ~ = Sb T-t

1 2 i 2 T
J 2 = S; = Sb t

f Zetten we 1n de grafiek van i horizontaal %uit en vertikaal ~ , dan is uit

fig. 6 te zien dan voor J I en J 2 geldt:

I (6a)
J 1 =

Sb
tana1

I (6b)J 2
=

Sb
tana2

i
T

t t I
I T I

~
i

2 I
I I

! ~ I
I

I 0 t I]
I T

I
1] I
- II

I 0.1 I
I r
I T-t IT

t
T

fig. 6

In het geval van lineaire kommutatie geldt:

tana
l = tana2 = 1

Dus dan geldt:
I

J 1 = J 2 =
Sb
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In het voorgaande hebben we de weerstand van de spoel, R , en de overgangs
s

weerstanden van spoel naar lamel, R , verwaarloosd.
v

In werkelijkheid zal de kommutatie dan ook niet-lineair zijn.

Verwaarlozen we de weerstanden R en R niet, dan ziet de kortgesloten krings v
er als voIgt uit(fig 7):

Rs

......- ~

i ~ 1.
a i

a

fig. 7

Met behulp van de tweede wet van Kirchhoff vinden we:

Substitueren we hierin voor 1. 1 en 1. 2 de vergelijkingen (2a) en (2b), en

voor r 1 en r 2 de vergelijkingen (4a) en (4b), dan vinden we voor de kort

sluitstroom:

I +

1
1. = ----:---.....;;.------

2R + Rv s
(7)

Ret verloop van 1. is nu niet meer lineair (zie fig. 8).

De hoekena
1

en a
2

zijn nu een funktie van %4 De stroomdichtheden J] en J 2
zijn nu ook een funktie van %.

t
De stroomdichtheid j2 1.S maximaal wanneer a

2
maximaal is, dus wanneer T = 0 .

Dus op het moment dat de borstel lamel 2 raakt is de stroomdichtheid tussen

borstel en lamel 2 het grootst. Op dezelfde manier is te zien dat op het

moment dat de borstel lamel 1 verlaat, de stroomdichtheid tussen borstel en

lamel 1 het grootst is.
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i

i 2

I

t
T

...._----C'i--'l'---L._-"'-------- _ !
T-t

T

fig. 8

2.1.2. Kommutatie zonder verwaarlozing der geinduceerde spanningen.

Ten gevolge van verschillende oorzaken worden 1n de kortgesloten spoel

verschillende spanningen geinduceerd.

a. De kommutatietijd is zeer klein (bijv. 0,3 msec.). Hierdoor heeft de

stroomverandering in de kommuterende spoel van +i naar -i of omge-
a a

keerd, plaats met zeer grote snelheid. Nu heeft de ankerspoel echter ook

een zelfinduktie L. Een zelfinduktie probeert een stroom door een spoel

konstant te houden en werkt stroomveranderingen dus tegen. Daardoor werkt

de zelfinduktie van de ankerspoel vertragend op de kommutatie. Wanneer

(2R + R ) = a is, zal de kommutatie toch niet lineair zijn, maar een ver-
v s

loop hebben als in fig. 9.

I
2

a
I
,
I
I

fig. 9

dt

T t
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Het gevolg is, dat de stroomdichtheid onder het gedeelte van de borstel dat

de oplopende kommutatorlamel bedekt kleiner wordt en de stroomdichtheid on

der het gedeelte dat de aflopende lamel bedekt groter wordt.

Op het moment t = T is de stroomdichtheid tussen borstel en aflopende lamel

d ' (di) l' f' 9 " k Ifevenre 19 met dt't=T' zoa s U1: 19. te Z1en 1S. De e.m. . van ze -
, d k' . k d' d11n u t1e 1S 00 evenre 19 met dt .

b. Wanneer de borstelbreedte groter is dan de lamelbreedte, dus wanneer de

borstels meerdere lamellen bedekken, zal de stroom ongeveer gelijktijdig in

een aantal naast elkaar liggende spoelen gekommuteerd worden. In deze spoelen

zullen dan ten gevolge van hun wederzijdse indukties spanningen geinduceerd

worden, die bij de e.m.k. van zelfinduktie opgeteld moeten worden. Het gevolg

is dat de zelfindukties van de kommuterende spoelen als het ware groter wor

den. Verder worden er in de kortgesloten spoelen ook nog spanningen gein

duceerd door de wervelstromen in de diverse delen van de machine.

c. In de kommuterende spoel wordt ook nog een rotatiespanning e geinduceerd.
r

De kommutatiezone is niet veldvrij. (Eigenveld van het anker, veld van de

hulppolen, enz.) Afhankelijk van het teken van dit veld zal de rotatiespan

ning positief of negatief zijn.

Differentiaalvergelijking van de kommutatie.

Volgens de tweede wet van Kirchhoff geldt nu voor het kortgesloten circuit:

(8)

waar1n L de effektieve zelfinduktie is, dus incl. wederzijdse indukties, enz.

Substitueren we hierin voor i
l

en i
2

vergelijking (2a) en (2b), en voor r
l

en

r Z vergelijking (4a) en (4b), dan gaat (8) over in:

(i + i) + (R + 2R )i - ~a s v --b
.!(i - i)
t a

= -Lti:. + edt r
(9)

Of het kommuteren al of niet met vonken gepaard gaat, hangt voornamelijk af

van het spanningsverschil dat op het tijdstip t = T bestaat tussen de borstel

en de aflopende lamel. Op dat moment 1S i = -1 • Dan geldt:a

i + i
a

T-t

= - di
dt ( 10)
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Substitutie ~n (9) levert:

-L di
dt + e

r

Voor de e.m.k. van zelfinduktie geldt dan op het moment t = T

(-L di)
e + (2R

b
+ R) i a

lim
r

(I 1)=
t ....T dt R

b
T --L

waarin R 2R + R is.
v s

We nemen even aan dat de noemer van (II) positief is. Dan kunnen zich drie

gevallen voordoen:

I. De teller ~s positief: er + (2~ + R)i~ 0

of er > - (2Rb + R) i a (I2)

- i
a

t

= 0a. e
r

II~b I
~,"\. I

i
a

De rotatiespanning e helpt mee de kommutatie te vertragen (fig. 10).
r

it

10 ,.\ IT
I '\~
I ,,------

fig. 10

De e.m.k. van zelfinduktie wordt ten gevolge van de rotatiespanning vergroot.

Dit is het geval wanneer de hulppolen te zwak zijn. We spreken dan van on

derkommutatie.

2. De teller is nul: er = -(2~ + R)ia
(13)

De rotatiespanning e bespoedigt de kommutatie nu zoveel, dat de stroom ~r
aan het eind van de kommutatieperiode continu overgaat in de stroom -ia
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i
a

if

- i
a

fig. II

We hebben nu een weinig overkommutatie. Dit is de ideale kommutatie omdat

dan de stroomdichtheid en de spanning tussen borstel en aflopende lamel,

op het tijdstip t = T , nul zijn en er zeker geen vonk zal optreden.

3. De teller is negatief: er <-(2R
b

+ R) (14)

De rotatiespanning e bespoedigt de kommutatie nu zozeer, dat hij de e.m.k.
r

van zelfinduktie van teken omkeert. (fig. 12)

i----=d( I
a ~ I

iOI\jIT
I !I )-1------

fig. 12

t

- i
a

lim
t+T

( -L di )
dt wordt negatief. We hebben nu sterke overkommutatie, de

hulppolen zijn te sterk.

volgens vergelijking (II) de e.m.k. van zelf-

nog kleiner, dan kan de stroom i door de rotatie-

= I, wordt
Rb

T
L

tijdstip tspanning op het

Uit het voorgaande blijkt dat de e.m.k. van zelfinduktie steeds hetzelfde

rechterlid van vergelijking (II). Dit kan aileen-teken woet hebben als het
b

als T1 ) I. R
bWanneer echter T 1

induktie oneindig. Is

= T niet meer op de waarde -i gebracht worden.
a

Dit zal dan met "geweld" moeten gebeuren (fig. 13). In werkelijkheid kan de

e.m.k. van zelfinduktie niet oneindig worden. Voordat dit gebeurt zal de af

lopende borstelkant ten gevolge van de hoge stroomdichtheid gaan gloeien en

verbranden. De kommutatie zal dan gepaard gaan met vonken, hetgeen tot ge

volg heeft dat de snelheid van de stroomverandering kleiner wordt, en de

stroomdichtheid en de e.m.k. van zelfinduktie eindig blijven.
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i~, I
~

a I

II\." .-
1
0 \ " I

T t

I \ I - ~I '\.
"'- -I

a

fig. 13

Rb
In werkelijkheid mag T ~ toch kleiner zijn dan I. Dit komt doordat de af-

lopende borstelkant en de rand van de lamel nooit exact evenwijdig lopeno

Bovendien maken niet aIle deeltjes van het borsteloppervlak even goed met de

onderliggende lamellen kontakt. Het gevolg is dat vrijwel steeds geldt:

(Zie ook hoofdstuk 4.)

lim
t-T

di
( -L d t ) = a

Rb
WeI kan gezegd worden: hoe groter T ~, hoe kleiner de kans op vonken.

2.1.3. Beoordeling van de kommutatie.

uit het voorgaande blijkt dat de machine het beste kommuteert wanneer geldt:

(13)

Dan geldt dat op het moment t = T de e.m.k. van zelfinduktie nul is. In de

kommutatiezone is de resulterende flux dan ~ . Hiervoor geldt: (zie fig. 14)ro

<P = <P - <Pro h a

<Pa

fig. 14

Deze flux ~ induceert als het ware in het anker eenro
spanning die de e.m.k. van zelfinduktie opheft. Nu scha-

kelen we over de hulppolen van de machine een stroombron,

waarmee we een extra stroom I door de hulppolen kunnen
e

laten lopen (fig. 15). Hebben deze extra stroom en de

ankerstroom hetzelfde teken, dan wordt de hulppoolflux

groter en dientengevolge de absolute waarde van de rota

tiespanning in het anker eveneens. We hebben nu overkom

mutatie en nu geldt:

( 14)
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fig. 15 a.

¢
a

fig. 16

¢
a

b.

Het "\erschil ~<I> van de nu resul tereroe flux en de resul terende flux <l>ro 1.S

evenredig met de extra stroom i . Meken we de extra stroom groter, dan zal
e

bij een bepaalde waarde van I en dus van ~<f> , de e.m.k. van zelfinduktie
e

op het moment t = T zo groot worden, dat de kommutatie gepaard gaat met

vonken (fig. 16a). Op dezelfde wijze kunnen we door de extra stroom van

richting te doen omkeren, het hulppoolveld verzwakken, waardoor we onder

kommutatie krijgen. Dan geldt voor de rotatiespanning:

e >- (2R + R) ir v a
(12)

Ook nu zal weer bij een bepaalde waarde van de extra stroom, en dus van ~<I>

de kommutatie gepaard gaan met vonken. (fig. ISb) We doen dit nu bij ver

schillende belastingstoestanden van de machine (verschillende ankerstromen)

waarbij we het toerental nauwkeurig constant houden. In een grafiek zetten

we horizontaal de ankerstroom uit, en vertikaal de waarde van de extra stroom

waarbij bij de kommutatie net vonken gaan optreden. We krijgen dan twee

krommen die de "zwarte band krommen" genoemd worden. Binnen deze krommen

geschiedt de kommutatie zonder vonken. Wanneer de machine mechanisch goed

loopt en de luchtspleet van de hulppolen goed is afgesteld, zullen de

zwarte band krommen bestaan uit twee ongeveer rechte, evenwijdig lopende,

horizontale lijnen (fig. 17). Dat wil zeggen, dat de toelaatbare extra stroom

en dus de toelaatbare flux-afwijking ~<I> , praktisch onafhankelijk van de

ankerstroom is.

/1/111/111/1111111// (,I,

--Ia

fig. 17

/-------------'-.1a

fig. 18
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I
Vaak wordt vertikaal in plaats van I in Amperes, Ie x 100 % uitgezet.

e a
De krommen moeten dan een verloop hebben als in fig. 17. In plaats van

vertikaal Ie uit te zetten, kunnen we natuurlijk ook~¢ uitzetten, 1m

mers ~<P is evenredig met Ie' De breedte van het gebied tussen de twee

zwarte band krOTIIDlen 1S een maat voor de kwaliteit van de kommutatie en de

ongevoeligheid voor storingen.

De moeilijkheid bij deze methode zit hem in het vaststellen van het al of

niet vonken. Meestal doet men dit door te kijken. De methode 1S dan niet

erg objectief. Immers het al of niet waarnemen van vonken 1S dan sterk af~

hankelijk van het gezichtsvermogen van de waarnemer en de lichtsterkte van

de omgeving. In de loop der tijd zijn daarom meer objectieve methoden ont

wikkeld voor het vaststellen van het al of niet vonken. Deze maken achter

eenvolgens gebruik van:

a. Elektromagnetische golven die ontstaan ten gevolge van het vonken [L-5]

b. Fotocellen, dus het licht dat vonken uitzenden [L-6J
c. Meting van de borstel - lamelspanning met behulp van een capacitieve

opnemer. [L-7J

2.2. Wisselstroomkommutatie.

Wanneer de ankerstroom, die tevens door de hulppolen gaat, een S1nus

vormige wisselstroom is, zullen de ankerflux ~a en de hulppoolflux<Ph

ook sinusvormig Z1Jn. We zullen de fluxen daarom voorstellen als vektoren.

Zowel de anker- als de hulppoolflux zullen door de wervelstromen in de

massieve delen van statorjuk en hulppolen gedempt worden en ten opzichte

van de stroom een faseverschuiving ondergaan. Deze faseverschuivingen

zullen funk ties van de frequentie Z1Jn. Uit de theorie der wervelstromen

voIgt dat deze faseverschuivingen niet groter kunnen worden dan 45 graden.

Verder zullen de faseverschuiving en demping van de hulppoolflux groter Z1Jn

dan die van het anker. Wanneer de machine bij gelijkstroom goed kommuteert,

isbij f = a de resulterende flux in de kommutatiezone cI>ro
Voor deze flux geldt (fig. 19) :

-+ -+ -+
¢ = ¢ + ¢
ro ho ao
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-+
¢ho

t -;ro

-+
¢
ao

fig. 19 fig. 20

Wanneer de frequentie f = f l = a , krijgen we een diagram als ~n fig. 20.

Nu geldt:
-+ -+ -+ -+
¢hl + ¢ = ¢ ;-!¢

flux lrlwijkt
al rl ro

De
-+ -+ -+
¢ - ¢ = M

Irl ro
af van ~ (fig. 20)

ro
In fig. 21 is ¢ , ¢ en Ml uitgezet als funktie van de tijd.

ro rl

·r01 L'>. ~ L"-.
--L._~""'-7-~-~""'7~-----,'-:""'--~""'7r-----r--""·t

.rl1_~~~,....----,t.~:"""---+----+-L'\._~----+-
7~~ "= ·t

t

over- onder over
kommutatie

fig. 21

Hieruit z~en we dat gedurende een halve periode de flux ~I te groot ~s

(~¢l positief), we hebben dan overkommutatie, en gedurende een halve

periode de flux ¢ te klein is (~¢l negatief), dan hebben we onder-
rl
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kommutatie. Zolang ~~1 de zwarte band krommen maar niet overschrijdt, zal de

machine niet vonken. Overschrijdt ~~i de zwarte band k~ommen weI, dan zal ge

durende de tijd dat dit het geval ~s, de kommutatie gepaard gaan met vonken.

(fig. 22).

fig. 22
Opmerking: In het voorgaande is stiIzwijgend aangenomen dat door de veId-

wikkeling een zuivere geIijkstroom gaat, zodat de hoofdflux geen funktie van

de tijd is. Zou dit weI het geval zijn, dan ontstaat in de kommuterende

spoel nog een transforrnatorische e.rn.k., die tot gevoig heeft dat de vonk

grens veel eerder overschreden wordt.
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3. HET MAGNETISCH CIRCUIT VAN DE HULPPOOLFLUX

De hulppolen wekken, bij stroomloos anker en onbekrachtigde hoofdpolen, een

flux op, waarvan een gedeelte ¢h door het anker gaat, terwijl de rest, de

spreidingsflux Q ,een andere sluitweg heeft (zie fig. 23).
(J

Om een indruk te krijgen van de invloed van het wel of niet gelamelleerd

zijn van de hulppoolkern, zijn een aantal metingen verricht. Gemeten is de

grootte van de flux onder de hulppool en de faseverschuiving ten opzichte

van de stroom. Beide als funktie van de frequentie. Verder de grootte en de

faseverschuiving van de met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux. Alle me

tingen zijn zowel uitgevoerd aan een machine met gelamelleerde hulppolen, als

aan een machine met massieve hulppolen.

f

4

_.. - ........
/c::=j ,

, - I, /-- --

------ -

/

fig. 23
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3.1. Meetmethode

a. De flux 1n de luchtspleet.

De flux 1n de luchtspleet onder de hulppolen, kan op verschillende man1eren

gemeten worden, zoals met behulp van een Hall-plaatje of met behulp van een

spoeltje. Meting met behulp van een Hall-plaatje heeft het nadeel dat op een

bepaalde plaats gemeten wordt, terwijl de magnetische induktie niet op aIle

plaatsen onder de hulppool even groat zal zijn. Daarom is de flux hier ge

meten met behulp van een spoeltje.

Dit spoeltje bevat honderd windingen, die ongeveer 1,5 rom. onder de hulppool

schoen in de luchtspleet liggen. De windingen van het spoeltje bevinden zich

overal ongeveer 5 rom. van de rand van de hulppoolschoen; dit am zeker te zijn,

dat aIle flux die van de hulppoolschoen naar het anker oversteekt door de

spoel gaat.

De grootte en de fase van de flux ~ kan men nu op eenvoudige wijze bepalen

uit de grootte en fase van de in het spoeltje geinduceerde spanning ei'

hiervoor geldt namelijk:
d~

e. = - N -
1 dt

waarin N het aantal windingen van het spoeltje is.

Omdat de tijdsafhankelijke grootheden sinusvormig in de tijd varieren,

mogen we gebruik maken van de complexe rekenwijze. en kunnen we schrijven:
A jwt

~(t) = Re ~e

. /' j wtDan is: e. = Re ( -jwN ~e )
1

Voor de grootte of amplitude van de flux geldt dan:

( IS)

uit (15) Z1en we dat de spanning ei 90 graden naijlt ten opzichte van de

flux. Wanneer de faseverschuiving tussen de stroom, die de flux opwekt, en

de spanning ei ~ bedraagt. dan geldt voor de faseverschuiving ~ tussen

stroom en flux:
o

~ = ~ - 90
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De metingen zijn uitgevoerd met behulp van ean tweestraals oscilloscoop.

De bovenste straal gaf ei(t) weer en de onderste straal I(t). Van de beel

den werden foto's genomen; deze werden vergroot, om daaruit vervolgens de

amplitude, frequentie en faseverschuiving te bepalen.

b. De met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux.

Nemen we aan dat we de ohmse weer stand van de hulppoolwikkeling kunnen

verwaarlozen, dan geldt voor de spanning U over de hulppoolwikkeling:

U = N dqJ
h dt

waarin Nh het aantal wikkelingen van de hulppoolwikkeling is.

Op dezelfde wijze als in het voorgaande

vinden we dan weer:

Bedraagt de faseverschuiving tussen de

spanning en de stroom ~h ' dan is de

faseverschuiving ¢h tussen de stroom

door de hulppool en de flux:

o
¢ = 90 

h ~h

~\
U '4--.....&-......:I'--__..L..... e

Zijn de hulppolen niet stroomvoerend, dan krijgen we hetzelfde geval als

met het spoeltje en dan geldt:

¢ = ~ - 90
0

h h

Gemeten zijn de grootte en fase van de fluxen, zowel in de machine met

gelamelleerde als in de machine met massieve hulppolen, wanneer:

a. Alleen de hulppolen stroomvoerend zijn en het anker dus stroomloos 1S;

b. Alleen het anker stroomvoerend is en de hulppolen dus niet stroomvoe

rend zijn;

c. Zowel anker als hulppolen stroomvoerend zijn.
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Opmerking: Omdat de hulppolen van de machine niet allemaal in serie stonden,

doch geschakeld waren zoals in fig. 24a, zijn de aansluitingen

van de hulppolen uitgevoerd, zodat ze voor metingen weI in serie te scha

kelen waren (fig. 24b). Serieschakeling is nodig, omdat we dan zeker weten

dat de stroom door aIle hulppolen even groat is.

a.

fig. 24

b.
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A. Hulppolen stroomvoerend, anker niet stroomvoerend.

I. Grootte en fase van de flux in de luchtspleet onder de hulppolen als
...

funktie van de frequentie ( I = 10 A )

Hulppolen massief Hulppolen gelamelleerd

" A

freq. <P ¢ freq. <P ¢

Hz Weber graden Hz Weber graden

5,2 -3 18,4 5,3
-3 14,80,475x1O 0,514x1O

10,4
-3 23,8 10,4

-3 20,90,418x1O 0,459x1O

15,9
-3

23,0 15,8
-3 15,60,375x1O 0,429x1O

31 ,7
-3 26,3 31 ,9

-3 20,40,317x1O 0,377xIO

52,5 -3 33,6 51 ,7
-3 25,50, 272xl° 0,343x1O

82,5 -3 34,0 82,3
-3 25, I0,239x1O 0,302x1O

162,5 -3 38,2 161 ,5
-3 28,50,188x1O 0,264x1O

268,0
-3 41,8 268,0

-3 30,60,150x1O 0,220x1O

433,3
-3

45,0 428,0
-3

39,60, 125x 1O 0,181x1O

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet ~n grafiek I en 2.

2. Grootte en fase van de spanning over de hulppolen als funktie van de
...

frequentie (I = 10 A ).

Hulppolen massief Hulppolen gelamelleerd
A ...

freq. U ¢ freq. U ¢

Hz Volt graden Hz Volt graden

5,1 I ,74 37,7 5,4 2,96 29,0

10,5 3,45 46,6 10,4 4,04 43,2

15,9 4,55 51 ,6 16,0 5,39 52,2

31 ,7 7,55 53,8 31 ,9 9,25 55,2

52,5 10,95 50,9 53,9 13,85 56,9

81 ,0 14,2 58,3 81 ,25 19,2 63,0

~ C'" '':: I (" ::.~
~, ~ ' .. ';) '"

'. , r ( ,_..... - . ... -, .... .... : .. ,/ .
":Q.~\. -' ":9,5 ..19 ,6 265,3 44,::- 60,6

429,8 40,7 50,6 429,8 61 ,OS 56,5
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De resultaten zijn uitgezet in grafiek 3 en 4.

3. Grootte en fase van de met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux als
"

funktie van de frequentie ( I = 10 A )

Hulppolen massief Hulppolen gelamelleerd
,.. I'

freq. 4J <P freq. 4J <P

Hz Weber graden Hz Weber graden

5, I
-3

52,3 5,4
-3 61 ,00, 774xl° 1,247x1O

10,5
-3

43,4 10,4
-3 46,80,747x1O 0,883x1O

15,9 -3 38,4 16,0
-3

37,80,651x1O 0,767x1O

31 ,7
-3

36,2
-3

34,80,541x1O 31,9 0,660x1O

52,5 -3
39, I 53,9

-3
33, IO,474x1O 0,593x1O

81,° -3
31 ,7 81,25

-3
27,00,399x1O 0,539xlO

163,0
-3

35,8 163,5
-3 27,70,314x1O 0,438x1O

265,3
-3

40,4 265,3
-3

29,40,253xlO 0,377xlO

429,8
-3

39,4 429,8
-3

33,50,215xlO 0,323x1O

Deze resultaten zijn grafisch uitgezet in grafiek 5 en 6.

Opmerking: Uit de resultaten zou blijken dat de faseverschuiving tussen

de met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux en de stroom gro

ter zou zijn dan 45 graden, hetgeen in strijd is met de theorie der wer

velstromen. Dat dit toch gemeten is, komt omdat bij de berekening de ohm

se weerstand van de hulppoolwikkeling verwaarloosd 1S, hetgeen bij lage

frequenties niet geoorloofd is. Irnmers dan is R) wL.

Het begin van de grafiek is daarom niet juist.
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I. Grootte en fase van de flux in de luchtspleet onder de hulppolen als

"funktie van de frequentie. ( I = 20 A )

Hulppolen massief
A

freq. <I> ¢

Hz Weber graden

Hulppolen gelamelleerd

freq. <I> ¢

Hz Weber graden

5,2

10,3

16,0

31 ,9

52,5

80,2

163,5

279,6

429,8

-30,358x10
-30,314x10
-3

0,289x10
-30,250x10
-3O,227x10
-3O,222x10
-30,192x10
-30,167x10
-30,154x10

17,4

21 ,4

24, I

26,0

26,4

25,6

23,2

31 ,9

29,0

4,9

10,2

15,8

31,5

52,0

82,3

163,5

272 ,3

431 ,5

-3
O,385x10

-30,317x10
-3

0,302x10
-3

0,278x10
-30,260x10
-30,255x10
-30,231x10
-3

0,208x10
-30,192x10

24,5

20,6

21 ,3

30,°
19,8

21 ,6

25,5

26,9

28,0

Deze resultaten zijn weergegeven ~n grafiek 7 en 8.

2. Grootte en fase van de met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux-
I als funktie van de frequentie. ( I = 20 A )

Hulppolen massief
A

freq. <I> ¢

Hz Weber graden

Hulppolen gelamelleerd

freq. <I> ¢

Hz Weber graden

5;2

10,4

16,0

31 ,8

53, I

82,8

164,6

272 ,3

429,8

-3
0,374x10

-30,326x10
-3

0,284x10
-30,243x10
-30,214x10
-30,199x10
-3

0,154x10
-3

0, 129xl °
-30,107x10

24,0

30,0

29,3

34,4

42,2

38,4

42,2

49,5

49,8

5,0

10,2

15,9

31 ,5

52,0

82,3

163,5

272, I

431 ,5

-30,382x10
-30,342x10
-3

0,329x10
-3

0,285x10
-3

0,267x10
-30,252x10
-3

0,221x10
-30, 194x 10
-3O,I72xIO

18,0

26,2

27,8

27,8

25,2

30,8

36,8

34,4

44,4

Deze resultaten zijn weergegeven ~n grafiek 9 en 10.
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Opmerking:

De amplitude van de stroom door het anker was hier 20 A. Bij de metingen

onder A. was de amplitude van de stroom door de hulppolen 10 A. Dit 1S

gedaan omdat wanneer de machines normaal in bedrijf zijn, de stroom door

de hulppolen ook de helft 1S van de stroomdoor het anker.
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1. Grootte en fase van de flux in de luchtspleet onder de hulppolen
/'

als funktie van de frequentie. (I k = 20 A)an er

Hulppolen rnassief Hulppolen gelarnelleerd
A A

freq. (jJ ep freq. (jJ ep

Hz Weber graden Hz Weber grad en

5,5 -3 38,3 5,0
-3 28,70,091x1O O,IIOxIO

-3 10,6
-3 31,510,4 0,078x1O 49,7 0,102x1O

16, I -3 16, I
-3 31,90,067x1O 50,9 0,092x1O

32,3 -3 -3 44,40,053xIO· 59,8 32, I 0,078x1O

53, I -3 -3 53,30,049x1O 79,0 53, I 0,067x1O

82,0 -3 83,2 82,0
-3 57, I0,048x1O 0,057x1O

164,6
-3 162,5

-3 69,70,051x1O 113,9 0,047x1O

266,7 -3 136,2 268,0
-3 80,70,053x1O 0,044x1O

438,8 -3 433,3
-3 91 ,50, 187xl ° 150,8 0,044x1O

Deze resultaten zijn weergegeven in grafiek II en 12.

2. Grootte en fase van de spanning over de hulppolen als funktie van

de frequentie. "(I = 20 A)anker

Hulppolen rnassief Hulppolen gelarnelleerd
/'0 "freq. U 'l' freq. U 'I'

Hz Volt graden Hz Volt graden

5,5 0,89 40,0 5,5 1,05 43,8

10,6 I ,49 52,7 10,4 I ,75 53,3

16, I 1,98 54,8 16,0 2,35 61 , I

32, I 3,32 56,7 32,0 4,2 66,5

52,5 4,8 52,7 52,8 6,4 62, I

83,3 6,9 53, I 81,3 9,3 60,8

164,6 I I , I 53,5 164,6 16,3 63,8

269,4 15,6 52,2 269,4 24,7 57,8

437,0 21 , I 52,9 442,6 35,4 56,7

Deze resultaten zijn weergegeven in grafiek 13 en 14.
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3. Grootte en fase van de met de hulppoolwikkeling gekoppelde flux als
,...

funk tie van de frequentie (I k = 20 A).an er

Hulppolen massief Hulppolen gelamelleerd
A A

freq. ¢ ¢ freq. ¢ <P

Hz Weber graden Hz Weber graden

-3 -3 46,25,5 0,368x10 50,0 5,5 0,434x10

10,6 -3 37,3 10,4
-3 36,70,319x10 0,383x10

-3 16,0
-3

28,916, I 0,280x10 35,2 0,334x10

32, I -3 33,3 32,2
-3 23,50,235x10 0,299x10

52,5 -3 37,3 52,8
-3 27,90,208x10 0,276x10

83,3
-3 36,9 81 ,3

-3 29,20,188x10 0,260x1O

164,6
-3 36,5 164,6

-3 26,20,153x10 O,225x10

269,4
-3 269,4

-3
32,20, 132xl 0 37,8 O,208x10

437,0
-3 37, I 442,6

-3
33,3O,IIOxIO 0, 182xl 0

Deze resultaten zijn weergegeven 'in grafiek 15 en 16.

Opmerking: Hier geldt hetzelfde als onder A-3, namelijk dat het begin

van de grafiek niet juist is, omdat dan niet geldt dat R~wL.
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3.3. Bespreking van de resultaten

A. Alleen de hulppolen stroomvoerend. dus anker niet stroomvoerend.

Grafiek 1 geefc de grootte van de hulppoolflux ~n de luchtspleet onder

de hulppolen als funktie van de frequentie.

Voor f o (gelijkstroom) kunnen we de flux als volgt globaal berekenen:

of

Hierin ~s N
h

het aantal windingen van de hulppool. Veronderstellen we dat

~ijzer = oneindig. dan wordt dit:

<!l is = N
h

I
lJoA eff.

~oANhI

is eff.

Hierin is A het oppervlak van de hulppool en is eff . de effectieve lucht

spleet. waarvoor geldt:

waarin is de werkelijke luchtspleet is en

k de korrektiefaktor ten gevolge van de gleuven en tanden ~n

het anker.

Volgens [L-8J geldt voor k:

k

waar~n, de tandsteek en
t

b de breedte van een tand is.
t

De numerieke waarden voor de machine zijn:

is 4 x
-3 A = 0.00375

2
10m. m.

17.8
-3

70't x 10m. N =
-3 h

b 7.5 x 10m.
t
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10-3 Wh.¢ = 0,6 x
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Uit de grafiek is te zien, dat vooral in het begin de flux sterk afneemt.

Ten gevolge van de wervelstromen wordt de flux in de massieve delen van

het magnetisch circuit, steeds verder naar de buitenkant van het ijzer

gedrongen.In de loop der tijd zijn diverse pogingen ondernomen om de

wervelstromen te berekenen [L-9, L-IO- L-II, L-12J . Een der grootste

moeilijkheden hierbij is, dat de permeabiliteit van het ijzer niet

constant 1S. Deze is een funktie van H en omdat H tengevolge van de wer

velstromen een funktie van de plaats is, 1S de permeabiliteit ook een funktie

van de plaats. Om nu een globale indruk te krijgen van het verloop van de

flux ¢ als funktie van de frequentie, veronderstellen we dat de B - H 

karakteristiek een stapfunktie is (fig. 25). BA 1S i BS ' waarin BS de

verzadigingsinduktie is.

B ...... _

H

-BA--------I
fig. 25

Is d de dikte van het 1Jzer, dan geldt, indien deze dikte veel groter is

dan de indringdiepte, dat het verlies FA per eenheid van oppervlak gelijk

1S aan:
H 2

=1,7.::c
cro

A

Hierin

Voor de

is: H de magnetische veldsterkte aan het oppervlak;
o

cr het specifieke geleidingsvermogen en

0A de indringdiepte.

indringdiepte geldt: ~

°A= ~. wcrB
A

(16)
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Nu kan afgeleid worden [L-12J dat we de magnetiserende spoel met het

ijzer kunnen vervangen door een impedantie ZA waarvoor geldt:

C 1,7 (2 + j)
a 6

A
(17)

Hierin i- C een constante die afhangt van de geometrische afmetingen

van 1,.,:: .LJ zer.

Substitutie van (16) ~n (17) levert:

ZA ! ,7 C (2 + .) ~ wBA
J 2H a

0

Ook geldt echter: ZA R
A

+ jXA

Dus: XA I ,7 ~ (18)
C 2H a

0

Nu 1.S ook: X I wL
A

I will (19)
A

Uit (18) en (19) volgt:

(20)

Hieruit blijkt dat ill ongeveer evenredig ~s met

waarin f de frequentie i~.

Da~ kunnen we schrijven:
c'

Stel voor 433,3 Hz is dit voor de mass~eve hulppool korrekt. Dan

kunnen we daaruit de constante C' bepalen en vervolgens ¢ bij de

andere frequenties berekenen. Dit levert de volgende waarden:
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"- ..
freq. Ql q,

berekend gemeten

Hz Wh. Wh.

5,2 -3 -3
1, 140x 1O 0,475x1O

10,4 -3 -3
0,806x1O 0,418x1O

15,9 -3 -3
0,652x1O 0,375x1O

31 ,7 -3 -30,462xlO O,317x1O

52,5 -3 -3
0,359x1O 0, 272xl °

82,5 -3 -3
0,286x1O 0,239x1O

162,5 -3 -3
0,204x1O 0,188x1O

268,0 -3 -3
0,159x1O 0,1 50x 1O

433,3 -3 -3
O,125x1O 0,125x1O

uit de tabel is te z~en dat hoe lager de frequentie, hoe groter de

afwijking. Vooral beneden 80 Hz wordt de afwijking erg groot (> 20 %).

Dit heeft twee bekangrijke oorzaken:

I. De werkelijke B - H - karakteristiek ~s geen stapfunktie.

waardoor de formules bij lage frequentie onnauwkeurig worden.

2. De gebruikte formules zijn benaderingen die beter zijn,

d groter is dan 0 . Nu is 0 ook weer ongeveer evenredig

naarmate
1met --
~'

Ouk de flux onder de gelamelleerde hulppolen is sterk gedempt. Hier

tengevolge van het massieve juk en de massieve hulppoolschoen. De

demping is weI minder dan bij de massieve hulppool. Bij 300 Hz ~s dit

bij de gelamelleerde hulppool ongeveer 65 % , bij de massieve hulppool

76 % .

Voor de faseverschuiving tussen stroom en flux zijn twee grenzen te

geven:

I. Wanneer de B - H - karakteristiek een stapfunktie

tan ¢A =! ~ ¢A = 26,6
0

~s, geldt:

[L-12]

2. Wanneer Bet verband tussen B en H lineair is, geldt:

tan ¢ = 1 ~ ep = 45
0

~-12J

Deze grenzen gelden weer indien d»o . Uit grafiek 2 blijkt dat hieraan
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voldaan is, indien f> 80 Hz bij de gelamelleerde hulppool, en voor

f> 30 Hz bij de massieve hulppool. Bij de lagere frequenties geldt het weer

niet, omdat:

1. De B-H - karakteristiek noch lineair noch stapfunktie is;

2. De formules benaderingen zijn die beter zijn naarmate d groter dan 0 ~s.

Uiteraard moet gelden dat als f ~ 0 gaat, ook ~ ~ a gaat.

Grafiek 3 geeft de spanning U over een hulppool als funktie van de

frequentie. Voor U geldt:

U RI + jwLI

= RI + jw<P

Indien, zoals hier, de amplitude van I constant is, zou het verband

tussen U en f lineair moeten zijn, maar tengevolge van de wervelstromen

neemt <P af en daardoor is het verband niet meer lineair.

De faseverschuiving tussen stroom en spanning (grafiek 4) zou 900 moe

ten zijn, doch doordat de stroom en flux ten opzichte van elkaar in fase

verschoven zijn, is de faseverschuiving minder. Voor lage frequentie ~s

de faseverschuiving tussen stroom en spanning klein, omdat het weer

standseffekt overheerst. Wanneer de frequentie hoger wordt, gaat echter

al gauw w<P overheersen, tot bij ongeveer 80 Hz de invloed van de wervel

stromen sterker wordt en de faseverschuiving weer gaat afnemen.

Grafiek 5 geeft de grootte van de met de hulppoolwikkeling gekoppelde

hulppoolflux. Deze heeft ten gevolge van de wervelstromen een soort

gelijk verloop als de flux in de luchtspleet onder de hulppolen. WeI

is de flux tengevolge van de grote spreiding aanzienlijk groter (onge

veer 100 %). Ook hier is te zien dat de gelamelleerde hulppolen een be

hoorlijke winst betekenen, omdat er meer flux door het ijzer gaat.

De faseverschuiving tussen gekoppelde flux en opgedrukte stroom (grafiek

6) zou een soortgelijk verloop moeten hebben als grafiek 2. Het begin

f < 80 Hz is onjuist. Voor lage frequenties overheerst de weerstand.

Dan geldt dus niet ¢ = 900
- ~ (is) waarbij verondersteld is, dat R

te verwaarlozen is. Voor f >80 Hz is het verloop ongeveer gelijk aan

dat van grafiek 2, zij het dat de faseverschuiving kleiner is. Dit komt

doordat een gedeelte van de gekoppelde flux aIleen door de lucht gaat
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fig.26

en dit deel geen faseverschuiving ten opzichte van de stroom ondervindt.

2. AIleen anker stroomvoerend en hulppolen niet.

Grafiek 7 geeft de ankerflux in de luchtspleet als funktie van de frequentie.

Ook hier is een soortgelijk verloop als 1n grafiek 1 te zien. Dit moet hier

weI vooral door de massieve hulppoolschoen veroorzaakt worden. Verder heeft

de massieve hulppoolkern ook nog invloed, waardoor daar de dempling groter

1S.

Grafiek 8 geeft de faseverschuiving tussen de flux tengevolge van het anker

en de ankerstroom. Hier verwachten we ook een soortgelijk verloop als in

grafiek 2. Ook hier zal dit veroorzaakt worden door de massieve hulppool

schoen. De meetpunten liggen echter niet allemaal mooi op de krommen; met

andere woorden de spreiding is nogal groot. Dit komt waarschijnlijk door

dat we twee paralelle ankertakken hebben (vierpolige machine) waardoor

bovendien ten gevolge van de overgangsweerstand tussen borstel en kommutator

de stroom door deze beide ankertakken niet hetzelfde behoeft te zijn. Uit

de grafiek mag dan ook niet geconcludeerd worden dat de faseverechuiving

bij de gelamelleerde hulppool groter zou zijn.

Grafiek 9 geeft de door de hulppoolwikkeling omvatte ankerflux. We ver

wachten hier een soortgelijk verloop als in grafiek 7. Vergelijking laat

"'--- echter Z1en dat bij de gelamelleerde hulppolen

voor f <100 Hz de door de hulppoolwikkeling

omvatte flux groter is dan de flux in de lucht

spleet. Kennelijk duwt de massieve hulppobl een

gedeelte van de flux als het ware opzij, waarna

deze weer door de gelamelleerde hulppool gaat

(fig. 26).

Grafiek 10 geeft het verloop van de faseverschuiving tussen de door de hulp

poolwikkeling omvatte ankerflux en de ankerstroom. Het verloop is ongeveer

als in grafiek 2, zij het dat de faseverschuiving groter is.

Opmerking: In de grafieken 7 tim 10 is de spreiding nogal groot. Dit komt

doordat twee paralelle ankertakken stroomvoerend Z1Jn. Bovendien

is vooral voor lage frequenties de overgangsweerstand tussen borstel en kom-
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mutator niet te verwaarlozen ten opzichte van de reaktanties van de anker

takken. Bovendien zullen de overgangsweerstanden bij alle borstels wei niet

even groot zijn, waardoor door beide ankertakken de stroom niet steeds even

groot zal zijn. Verder worden er door de borstels spoelen kortgesloten, het

geen ook van invloed is.

3. Zowel hulppolen als anker stroomvoerend.

Grafiek 11 geeft de grootte van de resulterende flux in de luchtspleet onder

de hulppolen als funktie van de frequentie. Bij de massieve hulppool neemt

deze tot circa 80 Hz af om vervolgens weer toe te nemen. Uit grafiek 12 voigt

dat voor f > 80 Hz de faseverschuiving groter dan 90 graden wordt. Dus voor

f > 80 Hz gaat het ankerveld overheersen. Voor de gelamelleerde hulppool

geldt hetzelfde, doch hier gaat pas voor f > 400 Hz het ankerveld overheersen.

Grafiek 13 geeft de spanning over een hulppool als funktie van de frequentie.

Vergelijking met grafiek 3 laat zien dat de spanning kleiner is. Dit komt

omdat nu de flux ~ in de formule:

U = RI + jw~

kleiner is, want voor ~ geldt:

1-; I

waarin ~h de hulppoolflux en ~a de ankerflux is.

Grafiek 14 geeft de faseverschuiving tussen stroom en spanning van een hulp

pool. Voor f < 80 Hz is R weer niet te verwaarlozen, waardoor in dat gebied

de grafiek onjuist is.

Grafiek 15 geeft de door de hulppoolwikkeling omvatte totale flux als funktie

van de frequentie. Deze heeft hetzelfde verloop als de grafieken 5 en 9, zij

het dat de flux kleiner is; immers ankerflux en hulppoolflux werken elkaar

tegen.

Grafiek 16 geeft de faseverschuiving tussen stroom en de door de hulppool

wikkeling omvatte totale flux. Het verloop is ongeveer hetzelfde als in

grafiek 6. Ook hier is weer het begin (f <80 Hz) niet juist omdat daar,

zoals reeds eerder opgemerkt, de ohmse weerstand van de hulppolen niet te

verwaarlozen is.
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4. RET ONTSTAAN VAN VONKEN

Ret vonken kan een gevolg zijn van twee verschillende soorten oorzaken t

namelijk: I. Mechanische oorzaken

2. Elektromagnetische oorzaken.

We zullen de mechanische oorzaken verder buiten beschouwing laten en ons

alleen bezig houden met de elektromagnetische.

Vroeger werd verondersteld dat het vonken veroorzaakt werd door een te hoge

stroomdichtheid onder de borstels. Uit experimenten bleek echter dat dit

niet het geval was. Vervolgens veronderstelde men dat de grootte van de

spanning tussen borstel en lamel t op het .moment dat de borstel de lamel

verlaat t bepalend was voor het al of niet vonken. Ook dit bleek niet geheel

juist te zijn.

Men weet nu dat het vonken veroorzaakt wordt door een overschot of tekort

aan magnetische energie in de kommuterende spoel aan het eind van de

kommutatieperiode. Beschouwen we als voorbeeld het geval van onderkommu

tatie (fig. 27).

i

o / llT+~t

/ bt

--------t~

fig. 27

t

Aan het eind van de kommutatie, dus op het tijdstip t =T, is de stroom i

ia de kommuterende spoel nog een bedrag ~i te klein. Op het tijdstip
o

t = T + ~t is de afwijking nul. Gedurende de tijd ~t hebben we te doen

met een schakelverschijnsel. Dit schakelverschijnsel begint op het tijd

stip t = T en eindigt op het tijdstip t = T + ~t. Aan het begin van het

schakelverschijnsel bedraagt de magnetische energie WI in de kommuterende

spoel:
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- LIt.io
(21 )

Aan het einde van het schakelverschijnsel bedraagt de magnetische energie

W2 in de kommuterende spoel':

Tijdens het schakelverschijnsel moet dus nog een bedrag:

t.W = W - W = Llt.i - ~ Lt.i2
2 1 0 0

aan de spoel toegevoerd worden.

1
t.i(t) }(t)

I

( +
+

('
L (' e U

"t;>
(' -

l
-

fig. 28

Voor de spanning e over de spoel geldt:

e = L di
dt

(geen minteken omdat de stroom opgQdrukt wordt)

Nu is i(t) = I - t.i(t) (zie fig. 28)

dan is:

(22)

di
dt =

dt

en dus

Verder geldt: u = e

e = - Ldt.i
dt

De voedingsbron (u) levert nu een energie:
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(23)W
v

T+tlt-I L dtli I dt
dt

T T
Hoe tli(t) in de tijd verloopt is niet belangrijk, wel de begin- en eind-

waarde van tli(t). Deze zijn:

t = T

t = T+tlt

M(T) = tlio
i(T + tit) = 0

Nu kunnen we (23) schrijven als:

LIM
o

(24)

Mo
Deze energie die de bron levert, vult het tekort aan magnetische energie

aan. De rest wordt als Joulse warmte gedissipeerd in de snel groter wor

dende kontaktweerstand tussen borstel en lamel Bij de aanwezigheid

van vonken wordt bovendien een belangrijk deel hierin verbruikt.

De totale gedissipeerde energie bedraagt:

T+tlt T+tlt 0

Wd · Ie M dt = -I L dtli M dt = -/ L tli dM ~ L tli 2 (25)
~ss. dt 0

T T M o
We kunnen nu de energiebalans opmaken:

WI + W - W , = W2v d~ss.

Substitutie van (21), (24) en (25) levert:

(1 L1 2 + I L tli 2 - Ll tli ) + (Ll tli ) - (~ L tli 2 )
000 0

Dit komt inderdaad overeen met (22).

uit het voorgaande volgt, dat telkens wanneer de borstel een lamel ver-

laat, een energie W
d

, vrijkomt, waarvoor geldt:
~ss.

W
d

, = ~ L M2
~ss. 0

Bedekt de borstel de lamel over een lengte 1 , dan is dit per lengte

eenheid borstel:
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W
d

,
~ss.

1
LlIi~

21

Ret gedissipeerde vermogen per lengte-eenheid borstel bedraagt dan:
A,2

P =~
d 21T

Wanneer dit vermogen de grens van 15 ..... 30 Watt/em niet oversehrijdt

(afhankelijk van borstelkwaliteit en de toestand van de kommutator)t zal

de kommutatie zonder vonken verlopen. [L-13J . Ret vermogen zal dan geheel

als Joulse warmte in de kontaktweerstand tussen de borstel en de kommutator

gedissipeerd worden. Oversehrijdt het vermogen deze grens t dan zal de kom

mutatie gepaard gaan met vonken.

Invloed van het toerental:

Noemen we het maximale vermogen t dat de borstel zonder vonken kan verwer-

ken Pdm t dan geldt: Lt::.i 2

Pdm = 21; = c (26)

De stroomafwijking t::.i ~s een gevolg van de afwijking van de rotatiespanning

er . Deze is weer een gevolg van de afwijking van de hulppoolflux. Deze zijn

allemaal evenredig met elkaar t dus geldt:

t::.i .. M

of

waarin a een eonstante is.

aM

Nu kunnen we (26) sehrijven als:

La
2

M 2

_~_m_ = C
21T

(27)

waarin t::.~ de maximale afwijking van de hulppoolflux iS t waarbij de kommuta
m

tie nog net zonder vonken verloopt. Nu geldt voor de kommutatietijd T :

T = 60
nk

waarin n het toerental is en

k het aantal kommutatorlamellen.

Substitutie in (27) levert:
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of

en dus geIdt:

waarin D een constante ~s.

La24.$nk
m C=

120 1

4.$ 120 IC 1= x-
m La

2
k n

4.~ = D l-
m
~

Uit (28) voIgt dat de maximale afwijking van de huIppoolflux, waarbij de

kommutatie nog net zonder vonken plaatsvindt, omgekeerd evenredig is met

~ . Hebben we de zwarte band krommen bij een toerental no opgenomen,

dan geldt bij een wiIIekeurig toerental n dat het vonkvrije gebied een fak

tor~o gewijzigd wordt.

j.
-.;....,
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5. RET AANTASTEN VAN DE KOMMUTATOR TEN GEVOLGE VAN DE PULSERENDE GELIJKSTROOM

Ret vonken bij de kommutatie heeft tot gevolg dat de borstels en de kommutator

aangetast worden. De hoeveelheid materiaal die door een vonk verdampt en ver

brandt is ongeveer evenredig met de energie van de vonk [L-l~ , dus evenredig

met ! L~i;. Ret vonken treedt op wanneer het contact tussen lamel en borstel

verbroken wordt. Daardoor zal voornamelijk de aflopende kant van de lamel ~n

branden. Dit hoofdstuk beschrijft een poging om het inbranden van de kommutator

met behulp van een ruwheidsmeting te bepalen. Daarbij wordt de ruwheid van de

i kommutator van de machine waardoor een gelijkstroom met rimpel gelopen heeft,

vergeleken met de ruwheid van de kommutator van eenzelfde machine waardoor ai

leen de gelijkstroom gelopen heeft.

5.1. De Opstelling

5.1.1. Ontwerp van de Opstelling

Met de opstelling moet het mogelijk zijn een onderzoek in te stellen naar de

invloed van een rimpel in de ankerstroom van een gelijkstroomkommutatorma

chine op de aantasting van de kommutator, in vergelijking met een rimpelloze

stroom onder overigens dezelfde condities. Riervoor zijn diverse' opstellingen

mogelijk. Omdat er echter een beperkt aantal machines beschikbaar was, moest

die opstelling gekozen worden, waarbij het minst aantal machines nodig was.

Daartoe moesten de te vergelijken machines aan elkaar gekoppeld worden, zodat

de ene machine als motor werkte en de andere aandreef, die dan als generator

werkte. (fig, 29) Aan een van de gelijkstroommachines moet de rimpel toege

voerd worden. Door de richting van het vermogen om te keren, wordt GM-2 ge

nerator en GM-l motor.

Er zijn twee mogelijkheden om een gelijkstroom met een sinusvormige rimpel

te verkrijgen:

1. door een wisselstroom- en een gelijkstroombron ~n serie te schakelen;

2. door een wisselstroom- en een gelijkstroombron parallel te schakelen.

De parallelschakeling verdient hier wei de voorkeur, omdat bij de seriescha

keling de wisselstroom ook door de gelijkstroombron loopt. Wanneer dit ook

een gelijkstroomkommutatormachine is, zal'hiervan ook de kommutator aangetast

worden.
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!wis:el-
I stroom-

j' ------------------1
I . I
i I

r---OOCI--.,.'-I GM-2 GM-] 1...;.1-----......
motor generato I

, I
I IL ~

G.M. S.M. G.M.

fig. 29

De sinusvormige rimpel op de gelijkstroom moet instelbaar zijn in grootte en

1n frequentie. Dit is te bereiken door een synchrone machine als wisselstroom

bron te nemen. Met bekrachtiging van deze machine kunnen we dan de grootte

van de spanning e regelen. Met het toerental kunnen we de frequentie van de

rimpel regelen •

bronnen 1n serie

\

\
t

bronnen parallelfig. 30

-.,
i
\ I, =E

..........
..........

L
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5.1.2. Dimensionering van de Opstelling

fig. 31

De condensator C (fig. 31) heeft twee funkties:

I. de gelijkstroom te blokkeren, zodat deze niet door de wisselstroom

generator kan lopen;

2. met de zelfindukties van het anker van de gelijkstroornmachine en de

statorwikkeling van de wisselstroomgenerator een kring te vormen,

die ongeveer in resonantie is, zodat de stroom ten gevolge van deze

zelfindukties niet te snel beperkt wordt.

De smoorspoel L heeft tot taak de wisselstroom te blokkeren, zodat deze
s

niet door de gelijkstroombron gaat.

Berekening van L en C.
s

Voor de wisselstromen i
l

en i
2

kunnen we de volgende maasvergelijkingen

opstellen:

- e + jWLgi l + jWLsi l + j~b + j~~ + jwLii l + jwLi i 2 = 0 (28)

i 1 1. 2
- e + jwLmi 2 + jwC + jwC + jwLii l + jwLi i 2 = 0 (29)

Door (29) van (28) af te trekken, vinden we:

jwLmi 2 - jWLsi
l

- jWLgi
l

Hieruit volgt weer:

L + L
s g

L
m

o



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 62 van

rapport nr. EM 70-11

Nu stellen we de e~s dat
~I 1

~2 :< 10

Uit deze eis voIgt dat de zelfindukties moeten voldoen aan:

Nu ~s L ~ L ,dus
g rn

10 L
m

(30)

Uit een stroom-spanningsmeting"aan de machine volgde:

Dan voIgt uit (30) de eis:

L
S

) 34,2 mHo

L
m

3,8 mHo

Door deze smoorspoel moet de gelijkstroom en ongeveer 10 % van de wissel

stroom kunnen lopeno

De maximale gelijkstroom is gelijk aan de nominale stroom door de machine,

dus 76 A.

De maximale rimpel bedraagt 100 %.,..
Dus i_= 76 A., dan is i eff . = 54 A.

Voor de maximale stroom in effectieve waarde door de smoorspoel geldt:

I max.
J 1=2 + 0 0 I . 2 - 77 A
" ' ~eff. - .

Genomen is een smoorspoel van 45 mH., waardoor een stroom mag lopen van 80 A.

Voor kring ~2 geldt:

- e + jwLi(i
l

+ i 2) + jWLmi
2

+ _._1_ (i
l

+ i
2

) 0
JWC

Nu is i .= 0, I ~2 ; dan:
1

- e + jwL. x 1 , 1 ~2 + jWLmi 2
+ ..!..Ll.-

~2 = 0
~ jwC

Wanneer we er nu voor zorgen dat de kring in resonantie is, wordt de grootte

van de wisselstroom geheel bepaald door de grootte van de spanning e en de

ohmse weerstand van de kring. Het geheel moet berekend worden voor een fre

quentie f = 150 Hz.

gedaan bij 400 Hz en I 10 A.
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Dus: j w (1 ,1 L. + L ) i
21. m

1 , 1-.- 1.
JWC 2

Hieruit voigt voor C

C
1, 1

2
w (l, 1 L. + L )1. m

Nu is: L. 0,354 mHo1.
L 3,8 mHo

m
Dan voigt uit de formule voor C : C = 290 ~F

Voor C is genomen een parallelschakeling van veertig condensatoren van elk

6 ~F, 800 V.

Hiermee is een wisselstroom van 76 A. effectief gemakkelijk te halen.

De maximale spanning over C bedraagt V V + Vc = ......
1.

V,.., = m~x. ':::1 350 V.

V= ~ 250 V.

Dan vinden we voor V
cmax.

V
cmax.

600 V.

De tekening op biz. 64 geeft het schema van de gehele opstelling. De machines

GM-c, M-5, GM-d en GM-e, M-4, GM-f staan vast opgesteld in de machinehal

en zijn zodoende via het hoofdschakelbord beveiligd. De machines waaraan ge

meten wordt, zijn GM-l en GM-2. Een van deze machines werkt als motor, de an

dere als generator. Om er nu voor te zorgen dat de opgenomen elektrische ver

mogens van beide machines in absolute waarde gelijk zijn, is met deze machines

nog een extra motor M-3 gekoppeld. Deze moet uitsluitend de verliezen compen

sereno Verder zit op de as nog een tachodynamo, zodat ook het toerental afge

lezen kan worden.

Machine M-9 is een synchrone motor die de gelijkstroomgenerator G-8 aandrijft.

Deze levert het elektrische vermogen om de gelijkstroommotor M-7 aan te drijven.

Deze is weer mechanisch gekoppeld met de synchrone generator G-6. De. machines

G-8 en M-7 zijn elektrisch direkt met elkaar gekoppeld. Daarom is 1.n een der

verbindingslijnen een smeltveiligheid opgenomen. Machine G-6 was een zelf

bekrachtigde 400 Hz synchrone generator. De opwekker is losgemaakt van de

bekrachtigingswikkeling, die nu van buiten af vanuit een extra voedingsappa

raat van stroom wordt voorzien. De opwekker wordt nu gebruikt als tachodynamo.

De stroom door de veldwikkeling van deze machine heeft een zodanige waarde,

dat de in het anker opgewekte spanning een maat is voor de frequentie van de

door de generator afgegeven spanning. Deze wordt afgelezen op voltmeter f.
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Specificatie van de opgestelde machines

GM-l en GM-2: Smit Slikkerveer

Type SG 21/13

220 V. 76 A. Max. 440 V. 3000 omw·/min .

20 PK 14,7 kW.

)450 omw. Imino

Bekr. 220 V. 2 A.

(beide machines beveiligd via het hoofdschakelbord)

M-3 :

M-4 :

M-5 :

G-6 :

ACEC

Type CV 346

9 kW. 1480 toeren/min .

49 A. 220 V.

Bekr. 1,2 A.

(beveiligd via hoofdschakelbord)

Heemaf

SKA-motor type NK 58-4

6 380 V. 30 A.

15 kW. 20 PK cos¢ = 0,87

1440 p. min. 50 Hz.

(beveiligd via hoofdschakelbord)

Heemaf

Type DG 82-4

6 380 V. 98 A.

65 kVA. cos¢ =)

1500 - 1800 p. m1n. 0-60 Hz.

Rotor 220 V. 3,6 - 3,1 A.

(beveiligd via hoofdschakelbord)

Hobart Brothers Company

104/52 A. 208/416 V. 1714 RPM.

SER. HF 30 G - 1199 cyc. 400 PH 3

kW 30 kVA. 67,5 P.F. 8

(beveiligd via schakelkast S-3)
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M-7 :

G-8 :

M-9 :

Thomas B. Thrige Denmark

Type CL-16

220 V. 133 A. 1750 RPM 36 HP.

(beveiligd door smeltveiligheid)

Hansa

Type 417/2

220 V. 145 A. 38 PS 1500 u/min.

Bekr. 1,6 A.

(beveiligd door smeltveiligheid)

Siemens - Schuckertwerke

Type F 1292-4

400 V. 35 A. 24 kVA.

Err. 95 V. 7 A.

(beveiligd v~a schakelkast)

GM-e en GM-£: Heemaf

cos¢ 0,8 1500 u/min.

Type GM-21

220 V. 27,5 A. 6 kW. 1450 p. mJ.n.

Shunt 220 V. 1,1 A compound

(beveiligd via hoo£dschakelbord)

GM-c en GM-d: Heemaf

Type GM-32

220 V. 114 A. 25 kW. 1500 - 1800 p. mJ.n.

Shunt 220V. 1,7-I,2A.

(beveiligd via hoofdschakelbord)
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Allereerst worden de velden van M-3, GM-I, GM-2, M-7 en T-2 ingeschakeld.

Vervolgens worden de motoren M-5 en M-4 gestart. Door regeling van het veld

van machine G'{-' .c.unnen we de spanning en dus het toerental van machine M-3

op de gewenst2 waarde brengen. Nu kunnen we de velden van GM-c en GM-d zo in

stellen daL de twee nulvoltmeters V de nulstand aanwijzen. De spanning van
o

GM-c is dan gelijk aan die van GM-I en de spanning van GM-d aan die van GM-2.

De schakelaars SI en S2 kunnen nu worden gesloten. Door nu het veld van GM-c

te verzwakken en van GM-d te versterken, gaat GM-2 als motor werken en GM-I

als generator. 20 kunnen we door regeling van de velden van de machines GM-c

en GM-d de stromen door de machines GM-I en GM-2 op de gewenste waarde brengen.

De gelijkstroominstelling is nu voltooid. Nu wordt M-7 aan het draaien ge

bracht en schakelaar S gesloten. De instelling van de rimpel gaat nu als

voIgt: Met behulp van het veld van generator G-8 kunnen we het toerental van

motor M-7 regelen en dus de frequentie van de wisselstroom van de synchrone

generator G-6. De grootte van de wisselstroom kunnen we met behulp van de

bekrachtiging van de notor van G-6 regelen.

5.2. De Meetmethode

Ret aantasten van de kommutator 1S gemeten met behulp van een ruwheids

meting. Omdat de ruwheid van de kommutatoroppervlak niet rechtstreeks te

meten is, is na iedere proef met "Technovit" een afdruk van drie naast el

kaar liggende lamellen gemaakt. Steeds zijn drie naast elkaar liggende la

mellen genomen, omdat iedere ankergleuf drie ankerspoelen bevat (aantal

kommutatorlamellen Ill, aantal ankergleuven 37). De afdrukken bevatten het

negatieve beeld van het lamel-oppervlak, en dus dezelfde ruwheid. Om het

aantasten van de kommutator snel te laten verlopen, hebben de machines ge

draaid met de helft van het aantal borstels, vier in plaats van acht. 20

bevat elke Technovit - afdruk informatie van twee proeven, nl. een van een

proef met de linker rij borstels en een van een proef met de rechter rij

borstels. Met behulp van de afdrukjes is de ruwheid aan de aflopende kant

van de lamellen bepaald.

Nu kan men verschillende soorten ruwheid onderscheiden. Rier is de

"ar ithmetische ruwheid" of de CLA-waarde (centre line average) gekozen.

Dit omdat een enkele afwijking, zoals een kras, de meting dan weinig

beinvloedt.
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De eLA - waarde ~s de gemiddelde afstand van het ruwheidsprofiel tot de

middenlijn.

fig. 32

gemidd. afstand

Ra
middenlijn

In formule: R
a R Idxm

De middenlijn sluit van het ruwheidsprofiel vlakken in waarvan de gezamelijke

grootte aan weerszijden van de middenIijn gelijk en tevens minimaal ~s.

De metingen zijn verricht met de "Perth-O-meter" in de meetkamer van de

afdeling Werktuigbouwkunde.

5.3. Resultaten en bespreking

machine I machine 2

I eff. lamel

A. ~

65 1,38

5,00

65 3,25

I ,25

7 0,85

0,70

14 0,38

0,70

lamel 2 lamel 3 gemidd.

~ ~ ~

0,80 1,30 1,16

0,88 I , 16 2,35

1,18 2,45 2,29

1,50 1,78 1,51

0,40 0,15 0,47

0,60 0,90 0,73

0,88 0,60 0,62

0,30 0,45 0,48

lamel

~

0,88

0, 13

0,90

0,93

0,38

0,35

lamel2

~

I ,05

0,78

0,23

0,85

0,80

0,58

lamel3

~

I ,15

0,53

0,78

0,88

0,38

I ,00

gemidd.

~

1,03

0,48

I , 01

0,88

afdrukken
mislukt

0,52

0,64

Door machine Iiep de nominale gelijkstroom met de rimpel I

Door machine 2 liep aIleen de nominale gelijkstroom. Elke proef duurde

tien rimuten.
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Vergelijken we de gemiddelde ruwheid van de kommutator van machine 1 met die

van machine 2, dan zien we dat de ruwheid van de kommutator van machine 1

groter 1S dan die van machine 2. Ret was ook duidelijk te zien dat kommutator

1 ingebrand was en komrnutator 2 niet.

Bij een I~eff. van 7 en 14 A. Z1en we geen duidelijke toename van de ruw

heid.

De spreiding 1n de resultaten van de ruwheidsmetingen 1S te groot om duide

lijke conclusies te trekken, met andere woorden de resultaten zijn niet re

produceerbaar.

Dit 1S het gevolg van verschillende oorzaken:

1. De plaats waar de ruwheid gemeten wordt, ligt niet exact vast.

De positionering van het meetinstrument 1S niet nauwkeurig genoeg.

aflopende kant

fig.33

2. Na de proef 1S het niet mogelijk de komrnutator weer z1Jn oorspronke

lijke ruwheid te geven. Ook de rnacroscopische afwijkingen nemen met

het aantal proeven toe.

a. De kommutator wordt 1n axiale richting afgerond.

anker

--- oorspronkelijk

nu

fig.34

n
as

b. De lamellen worden door het na iedere proef schoonschuren, af

gerond, waardoor het vonken en dus het inbranden niet meer aan

het einde van de lamellen plaatsvindt, maar steeds meer naar het

midden van de lamellen.

~\nOQo/.. _,,~ . I'"
fig.35
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a en b zouden vermeden kunnen worden, door na iedere proef de kommutator

met een diamant af te draaien. Doch dit zou te veel tijd vergen en boven

dien kon men dan met een kommutator maar een beperkt aantal proeven doen.

3. De borstels slijten ook (branden ook in) vooral aan de aflopende kant.

Ook deze zouden in de oorspronkelijke toestand teruggebracht moeten

worden.

4. Zowel borstel- als kommutatorslijtage Z1Jn sterk afhankelijk van de om

geving (temperatuur, vochtigheid, stof, enz.).

Zouden we met behulp van de ruwheidsmetingen toch uitspraken willen doen,

dan zouden we statistisch te werk moeten gaan. Doch dit vereist een groot

aantal proeven. Omdat een proef al ongeveer een dag werk met zich brengt

(machines laten draaien, afdrukken maken, afdrukken meten, kommutator

schuren) zou dit voor een afstudeerwerk te veel tijd vergen. Om deze reden

is met deze methode niet verder gewerkt.

Opmerking: E. Gruber heeft ook eens ruwheidsmetingen aan koolborstels en

kollektoren verricht. Hij vindt voor de kollektor ruwheidswaarden

van 3 - 4 microns. Dit zijn echter piek - piek waarden, zodat de CLA - waar

den van dezelfde grootte-orde zullen zijn als de hier gevonden waarden [L-17J.

K. Binder heeft proeven gedaan ter bepaling van slijtage van koolborstels.

Hij vindt resultaten die reproduceerbaar zijn als de borstels dagenlang in

gelopen zijn. [L-14, L-15, L-16]
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