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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt de ontwikkeling beschreven van een 
meetmethode die een beeld moet geven van de magnetische 
fractieverdeling van toner. Deze meetmethode is nodig om de 
invloed van de magnetische fractieverdeling van toner op de OVV 
van toner te kunnen begrijpen. Naast de ontwikkeling van deze 
meetmethode bestond de afstudeeropdracht ook uit het opstellen 
van een theoretisch model dat de werking van de meter moet 
kunnen beschrijven. 

Om de toner te kunnen karakteriseren op de magnetische 
fractieverdeling is eerst onderzocht hoe een meetmethode te 
realiseren is die een beeld kan geven van de magnetische 
fractieverdeling van toner. Gekozen is voor een methode waarbij 
de tonerdeeltjes op een ronddraaiende huls worden gedoseerd, 
en vervolgens over de wals worden getransporteerd. In deze huls 
is een stilstaande ijzeren kern geplaatst voorzien van een aantal 
permanente magneten. Om een scheiding te kunnen realiseren 
worden de tonerdeeltjes onderworpen aan twee krachten waarvan 
er een varieert. De eerste kracht is een centripetaalkracht ten 
gevolge van het ronddraaien van de huls, de kracht die variëert is 
de magneetkracht ten gevolge van de magneten op de kern. De 
magneetkracht neemt af in de lengterichting van de wals. 

Nadat de keuze voor deze methode was gemaakt zijn twee 
prototypen gebouwd om inzicht te verkrijgen in de invloed van een 
aantal factoren op de resultaten van de metingen. 

De eerste variant bestond uit een conische huls met daarin een 
conische magneetkern. De tweede variant bestond uit een rechte 
huls, eveneens voorzien van een conische magneetkern. Beide 
walsen zijn bekeken bij verschillende drukken en bij verschillende 
doseersnel heden. 
Op basis van de resultaten van deze metingen is een keuze 
gemaakt voor een rechte wals, voorzien van een conische ijzeren 
kern waarop permanente magneten zijn geplaatst. 
De hoeveelheid magneten neemt af in de lengterichting van wals, 
terwijl de afstand van de magneten tot het oppervlak van de huls 
juist toeneemt. Hierdoor neemt de sterkte van het magneetveld 
aan het oppervlak van de huls af in de lengterichting van de wals, 
en kan de magnetische fractieverdeling van de toner zichtbaar 
worden gemaakt. 
Het geheel wordt opgesteld in een vacuümkast en de metingen 
worden uitgevoerd bij een druk van ca 1 0 mbar. 

Met deze meter zijn vervolgens een aantal metingen uitgevoerd 
om onder andere de reproduceerbaarheid van de meter vast te 
leggen. 



Naast een theoretische beschrijving van het verloop van de 
magnetisatie wordt ook beschreven welke factoren van invloed 
zijn op de resultaten van deze meter, en er wordt getracht een 
verklaring te geven voor de gevonden verschillen tussen de 
magnetisatie op grond van de theorie, en de magnetisatie zoals 
deze gemeten is met de meter. 

Het prototype van de meter is geschikt voor het onderling 
vergelijken van verschillende toners, maar hij is nog niet geschikt 
voor het beoordelen van de functionaliteit van de toner. Hiervoor is 
nog extra onderzoek nodig. 
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1. INLEIDING 

Bij Océ wordt momenteel gewerkt aan een digitaal kleurenkopieenapparaat. 
De toner voor dit apparaat wordt eveneens bij Océ ontwikkeld en 
geproduceerd. Ten gevolge van het productieproces van de toner ontstaan 
er tonerdeeltjes die een spreiding vertonen in fysische eigenschappen. Een 
van deze eigenschappen is de magnetisatie van de toner. 
Toner heeft magnetische eigenschappen omdat er tijdens de productie van 
de toner ijzerdeeltjes worden toegevoegd. De toegevoegde ijzerdeeltjes zijn 
bij benadering bolvormig. Zowel de tonerdeeltjes als de ijzerbolletjes 
vertonen een spreiding in de deeltjesgrootte waardoor de tonerdeeltjes een 
spreiding vertonen in magnetisatie 
De aanwezigheid van tonerdeeltjes met een te lage magnetisatie en van 
deeltjes met een te hoge magnetisatie beïnvloedt het functioneren van het 
kopieerapparaat negatief. 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een meetmethode die 
de toner kan karakteriseren op magnetische fractieverdeling (m.f.v.), en het 
theoretisch onderbouwen van de gekozen methode. 
De reden hiervoor is dat men een beter inzicht wil verkrijgen in de 
samenstelling van de toner, en de invloed daarvan op het functioneren van 
het kopieerapparaat. 
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2. HET DIGITALE KOPIEERAPPARAAT 

2.1. Océ 

Océ is een bedrijf dat wereldwijd actief is. De producten worden in meer dan 
80 landen geleverd, en er zijn verkoopmaatschappijen gevestigd in meer 
dan 30 landen. 
Océ levert een uitgebreid assortiment producten en diensten voor het 
presenteren, reproduceren en verwerken van informatie op papier. Dit 
assortiment wordt grotendeels door Océ zelf ontwikkeld, geproduceerd en 
op de markt gebracht. Het assortiment bevat kopieer-, print- en 
plotsystemen alsmede materialen en facilitaire diensten. 

Het hoofdkantoor van Océ is gevestigd in Venlo, waar de onderneming in 
1877 is begonnen. In Venlo is ook het grootste deel van de research, de 
productie en de internationale marketing geconcentreerd. Daarnaast 
beschikt Océ nog over research centra in Duitsland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten, alsmede over productie faciliteiten in diverse andere 
landen. 

In 1997 behaalde Océ een omzet van 5.4 miljard gulden. Wereldwijd werken 
er bij Océ bijna 20.000 mensen. Bij R&D werken 1500 mensen, waarvan 1200 in 
Venlo. 
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2.2. Het digitale kopieerapparaat 

Kopieerapparaten gebaseerd op een electrafotografisch proces bestaan al 
sinds ca 1945 en nog steeds wordt dit procédé veelvuldig toegepast. Het is 
een procédé dat in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld is en 
toegepast is op elk gebied van de markt. 

De laatste jaren wordt er echter steeds meer overgestapt op een digitaal 
procédé. Hierbij wordt het origineel eerst gedigitaliseerd, in het algemeen 
door het scannen van een afbeelding, en vervolgens geprint. Er is dus geen 
directe koppeling meer tussen het gedeelte dat zorgt voor de kopie en de 
invoer van het origineel. 

Door het elimineren van de optische componenten en de mogelijkheid om 
de papierweg kort te houden levert dit een kopieerapparaat met een hoge 
betrouwbaarheid. Maar ook de uitgebreide mogelijkheden om het beeld te 
bewerken, het kopieerapparaat als printer te gebruiken en de mogelijkheid 
gescande originelen in het geheugen te plaatsen en meerdere malen te 
printen maken van het digitaal kopieerapparaat een veelbelovende 
ontwikkeling. 
Ook Océ bouwt digitale kopieerapparaten. In de huidige generatie zwart wit 
kopieerapparaten wordt gebruik gemaakt van een fotogeleider die met 
behulp van led's wordt belicht. Voor de ontwikkeling van het digitale kleuren 
kopieerapparaat is men binnen Océ bezig met een geheel nieuw procédé, 
het 'Océ direct imaging'. Een technologie waarbij een digitaal beeld direct 
omgezet kan worden in een afbeelding. Het hart van dit procédé bestaat uit 
een dipdrum (d.i.p.: direct inductief printen) die zorg draagt voor de 
afbeelding van het beeld. Een van de kenmerken van dit procédé is dat er 
gewerkt wordt met een monolaag toner. Dit heeft de volgende voordelen: 
• er wordt weinig toner gebruikt; 
• er ontstaat geen dikke laag toner op het papier waardoor dit niet krult en 

de handelbaarheid van het papier wordt niet aangetast door het printen; 
• de kleurenkwaliteit blijft stabiel. 
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Dipdrum 

Metaal Coating Ele<.1rode Coating 

I 

Beeld breedte 

figuur 1. dip drum 

Nadat het origineel is gedigitaliseerd en bewerkt wordt de data gebruikt om 
de dipdrum aan te sturen. Het oppervlak van deze drum bestaat uit een 
diëlectrische coating waarin een aantal sporen zijn aangebracht met een 
resolutie van 400 dpi. Door spanning op de sporen te zetten wordt er toner 
geprint. 

Toner voorraad 

Dipdrum 

Dipmes 

figuur 2. toner traject 
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De toner komt vanuit de voorraad op de ontwikkelborstel terecht, deze 
bestaat uit een magnetische kern met een huls eromheen. De toner wordt 
magnetisch op de ontwikkelborstel gehouden. 
Tussen de ontwikkelborstel en de dipdrum bestaat een spanningsverschil. 
De borstel is geleidend en negatief geladen, de dipdrum is positief geladen 
en niet geleidend. De toner zal dus elektrostatisch aan de dipdrum hechten. 
De toner beweegt vervolgens richting het dipmes, en zal, als er geen 
spanning op de sporen in de drum staat, door het magneetmes in het 
dipmes worden teruggepakt en teruggeleid naar de ontwikkelborstel waar de 
toner door de magneten in de ontwikkelborstel weer op de borstel 
terechtkomt. 

Het transport van de toner op het dipmes richting ontwikkelborstel gebeurt 
door middel van een ruwe huls. Op het moment dat er spanning op een 
spoor wordt gezet wordt de toner op die plek niet terug gepakt door het 
magneetmes en wordt er toner geprint. De toner bevat magnetisch pigment 
en een geleidende coating. Het terugpakken van de toner gebeurt 
magnetisch door middel van een magneetmes. Dit mes bestaat uit enkele 
magneten en een kern die op een dusdanige manier geplaatst zijn dat er op 
het punt waar het dipmes de dipdrum bijna raakt een sterk magneetveld 
ontstaat. Op het moment dat er spanning op de sporen in de dipdrum wordt 
gezet onstaat er een elektrisch veld. Dit veld veroorzaakt een kracht op de 
statisch geladen toner in de richting van de dipdrum. De krachttgvvan het 
elektrische veld is sterker dan de kracht ten gevolge van het magneetmes, 
de toner wordt dan op de dipdrum gehouden en geprint. Voor verdere 
informatie over het procédé wordt verwezen naar aan Océ toegewezen 
patenten op dit gebied [1] 

Omdat er gebruik wordt gemaakt van een monolaag toner is het niet 
mogelijk de verschillende kleuren boven elkaar te plaatsen en zo 
mengkleuren te produceren. De verschillende tonerdeeltjes moeten dus 
naast elkaar op het papier geplaatst worden om zo de mengkleuren te 
maken. Hierdoor is het ook nodig om zeven kleuren te gebruiken om zo de 
gehele kleurenruimte te kunnen printen. Hiervoor wordt een transparante 
toner gebruikt die naast zwart ook in de kleuren groen, rood, geel, magenta, 
cyaan en blauw wordt gemaakt. 
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Schoonmaak unit 

Vcrwarming 

Dipd 

figuur 3. intermediate 

De units voor de verschillende kleuren zijn om een intermediate geplaatst. 
Op dit intermediate worden de verschillende kleuren toner verzameld, 
waarna de toner met behulp van een rol op het papier gedrukt worden. 
Het intermediate heeft een toplaag van rubber en wordt verwarmd. De 
dipdrum beweegt langs het intermediate, en de toner die op de dipdrum zit 
wordt overgezet op het warme rubber van het intermediate. 
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2.3. De Toner 

Om toner in het digitale kopieerapparaat te kunnen gebruiken is het nodig 
dat de toner zowel magnetisch als elektrisch te beïnvloeden is. Océ heeft 
gekozen voor een toner met de volgende eigenschappen: 
• magnetiseerbaar; 
• elektrisch geleidend; 
• deeltjesgrootte ca 10 Jlm; 
• visco-elastisch. 
Deze toner bevat zowel de magnetische als de elektrische componenten, 
en het is niet nodig om nog een extra materiaal te gebruiken om toner te 
transporteren in het kopieerapparaat. Dit type toner wordt een unaire toner 
genoemd. 

geleidende laag 

ijzerdeeltje 

hars 

figuur 4. tonerdeeltje 

Toner bestaat uit een bij benadering bolvormige kern en een geleidend 
oppervlak. Naast de geleiding zorgt dit oppervlak ook voor een verbeterd 
vloeigedrag. Toner zonder dit oppervlak is namelijk een plakkerig goedje dat 
erg gemakkelijk aggregaten vormt. 
De kern van de toner bestaat uit een hars die bij ca. 50 °C vervormbaar 
wordt. De hars zorgt voor de binding van de kleurstoffen en pigmenten, de 
tinoxide en het magnetische pigment. Daarnaast zorgt de hars voor de 
reologische eigenschapen van de toner. De hars vertoont reversibele 
verwekings-en smeltverschijnselen. 
In de hars zitten naast de kleurstoffen en pigmenten die nodig zijn voor de 
kleur ook de magnetische pigmenten die nodig zijn voor de magnetische 
eigenschappen van de toner. Als magnetisch pigment wordt carbonylijzer of 
ijzeroxide gebruikt. 

In de voor dit onderzoek gebruikte toner is carbonylijzer gebruikt als 
magnetisch pigment. Dit carbonylijzer zit in kleine hoeveelheden in de toner 
(15 massa procent). 
Carbonylijzer is een ijzervorm die gemaakt wordt uit ijzer pentacarbonyl 
Fe(C0)5. Deze vloeistof wordt onder druk en hoge temperatuur verneveld 
waardoor er ijzer bolletjes ontstaan met een deeltjesgrootteverdeling van 1 
tot 3 Jlm. Deze ijzerbolletjes kunnen daarna nog verder worden behandeld 
om verontreinigingen zoveel mogelijk te verwijderen. [2] 

Toner wordt gemaakt door de hars, het ijzer, de kleurstoffen en de 
pigmenten te vermengen in een extruder. Het extrudaat wordt gemalen en 
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gezift, waarna de geleidende laag wordt aangebracht. Het ziften van de 
toner gebeurt op basis van windziften. 

Door de manier van produceren ontstaat er een deeltjesgrootte verdeling 
(d.g.v.). Het is niet mogelijk tonerdeeltjes te krijgen met een uniforme 
grootte. De voor dit onderzoek gebruikte toner heeft een d.g.v. van 8 tot 14 
IJ.m. 

7 8 

D5 

9 10 11 

050 

12 

deeltjesgrootte 

13 14 

095 

figuur 5. deeltjesgrootte verdeling. De weergegeven d.g.v is illustratief, en geeft geen 
werkelijke d.g.v van toner weer. 

De d.g.v. wordt beschreven met drie getallen, de d95 , de d50 en de d5• 

15 

De d95 geeft de deeltjesgrootte waarboven 95% van de tonerdeeltjes ligt. 
De d50 en de d5 de deeltjesgrootte waarboven respectievelijk 50 en 5 % van 
de tonerdeeltjes liggen 

De deeltjesgrootte verdeling is een gevolg van het ziften. De verdeling is 
echter te beïnvloeden door de instellingen van de (maal)zifter. 

Voor de gebruikte toner gelden de volgende getallen: 

dgs, dso en ds: 8, 11 en 14 llm 
dichtheid: 1.45 g/cm3 

15 massa procent ijzer met een dichtheid van 6.9 g/cm3
. 

8 



3. AFSTUDEEROPDRACHT 

3.1. Inleiding 

Er wordt bij Océ gezocht naar een meetmethode die informatie kan geven 
over de magnetische opbouw van de toner 

De afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen, bouwen en testen van een 
meetmethode die de toner kan beoordelen aan de hand van een scheiding 
in fracties met een verschillende magnetisatie, en het ontwikkelen van het 
onderliggende theoretische model. 

Het onderzoek is onder te verdelen in de volgende onderdelen: 
• onderzoek naar mogelijke methoden en een keuze hieruit; 
• theoretische onderbouwing van de gekozen methode; 
• praktisch ontwerp; 
• resultaten experimenten; 
• conclusie en beschouwing van de relatie theorie/praktijk. 
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3.2. Probleemstelling 

Een van de tussenproducten van de tonerbereiding is het extrudaat. In dit 
extrudaat is het ijzer homogeen verdeeld [3]. Ondanks deze homogene 
verdeling van het ijzer in het extrudaat is er een variatie aanwezig in de 
hoeveelheid ijzerdeeltjes die een tonerdeeltje bevat. Omdat de grootte van 
een ijzerdeeltje en de deeltjesgrootte van de tonerdeeltjes niet constant is 
onstaat er in de toner dus een verdeling van magnetische eigenschappen. 
Kleine tonerdeeltjes met grote ijzerdeeltjes hebben een hoge magnetisatie. 
Grote tonerdeeltjes met kleine ijzerdeeltjes, en deeltjes zonder ijzer hebben 
een lage magnetisatie. Al deze deeltjes zitten in de uiteindelijke toner. 

Deze spreiding in magnetische eigenschappen van de toner heeft invloed op 
het functioneren van het kopieerapparaat. 
Deeltjes met een te lage magnetisatie worden niet teruggepakt door het 
magneetmes, waardoor er ondergrond onstaat op de print, terwijl deeltjes 
met een te hoge magnetisatie juist door het dipmes worden vastgehouden 
en niet geprint. Op die plaatsen ontstaat dan een zone met deeltjes die niet 
geprint worden, waardoor er witte strepen ontstaan 

De spanning tussen spoor en dipdrum waarbij er nog net geen toner geprint 
wordt bij Océ de ondergrond vrije voet (OVV) genoemd. De OVV wordt bij 
Océ gezien als een belangrijke parameter voor de kwaliteit van de toner. 

Om de kwaliteit van de toner te beoordelen worden er bij Océ een aantal 
meetmethoden gebruikt: 

• De bulkmagnetisatie van de toner kan gemeten worden, dit gebeurt met 
behulp van een VSM ofwel vibrating sample magnetometer. Vanwege 
onnauwkeurigheid van de VSM heeft Océ een methode laten 
ontwikkelen die berust op het meten van de fluxverandering tussen twee 
magneetpolen ten gevolge van het monster. 

• De deeltjesgrootte, de dichtheid en de weerstand van de toner kunnen 
worden gemeten. De deeltjesgrootte wordt gemeten met behulp van een 
Coulter Multisizer [4]. De dichtheid wordt gemeten mbv de Accupyc 1330 
[5], en de weerstand van de toner wordt gemeten met een binnen Océ 
voor dit doel ontworpen meter. 

Al deze eigenschappen zijn van invloed op de OVV van de toner, het is 
echter niet mogelijk gebleken de OVV te voorspellen met behulp van deze 
gegevens. 
Een van de oorzaken hiervan is dat gemeten wordt aan de bulk toner. De 
invloed van laag- of hoogmagnetische deeltjes; de magnetische 
fractieverdeling komt hierin niet tot uiting. 

De OVV kan worden bepaald door met de toner testprints te maken in een 
uitgekleed kopieerapparaat, en de resultaten te beoordelen. Dit 
kopieerapparaat wordt gebruikt onder gecontroleerde omstandigheden. 
Grootste nadeel van deze methode is dat de resultaten nogal afhankelijk zijn 
van het apparaat waarop getest wordt. De resultaten gemeten op de 
testopstelling zijn daardoor moeilijk te vergelijken met resultaten in een 
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kopieerapparaat. Een ander nadeel van deze methode is dat er gemeten 
wordt met de uiteindelijke toner. Mocht de toner niet aan de gestelde 
specificaties voldoen dan is deze in principe niet te gebruiken. 

Om deze redenen wordt er dus gezocht naar een meetmethode die 
informatie kan geven over de magnetische fractieverdeling van toner, in de 
hoop dat het gedrag van toner in een kopieerapparaat voorspeld kan worden 
met behulp van de gemeten magnetische fractieverdeling. 
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~ HETONDERZOEK 

4.1. Literatuur onderzoek 

Bij de aanvang van het onderzoek is begonnen met het doornemen van een 
groot aantal interne rapporten die bij Océ verschenen zijn, dit om te 
achterhalen waar de problemen zitten en inzicht te verkrijgen in het gedrag 
van toner. Daarna is in de literatuur gezocht naar een meetmethode of 
principe waarmee de gevraagde meter gerealiseerd kan worden. 
Hieruit werd duidelijk dat er inderdaad methoden zijn waarmee het mogelijk 
zou moeten zijn de toner op magnetisatie te karakteriseren, maar dat er 
geen kant en klare methode beschikbaar is met het beoogde doel. 

De meter die Océ voor ogen had moet ook aan een aantal specifieke eisen 
voldoen. Dit zijn: 
• eenvoudig in het gebruik en robuust; 
• snel (15 tot 30 minuten per meting); 
• toepassing van meerdere materialen mogelijk; 
• bij voorkeur non destructief. 

De beste oplossing zou een methode zijn de toner per deeltje kan 
karakteriseren op alle eigenschappen die van belang zijn. 

In principe zijn er twee manieren om de beoogde meter te realiseren. 
De eerste manier is een methode die de tonerdeeltjes per deeltje weet te 
karakteriseren, de tweede is een methode die de bulk toner scheidt in 
fracties met bepaalde eigenschappen. 

Bij een methode die tonerdeeltjes afzonderlijk weet te karakteriseren moet 
worden gedacht aan bv MRI. Met behulp van MRI ofwel Magnatie 
Resonance lmaging zou het mogelijk moeten zijn de hoeveelheid ijzer in een 
tonerdeeltje te meten, maar voor een volledig inzicht moet van hetzelfde 
deeltje daarna ook de grootte of het gewicht gemeten worden. 

Ook het uitbreiden van een multisizer met een spoel zou een optie kunnen 
zijn. De multisizer is een apparaat dat gebruikt wordt om de deeltjesgrootte 
van de toner te meten. Dit gebeurt door de toner te dispergeren in een 
isotone vloeistof en deze door een klein buisje te zuigen. Over dit buisje 
wordt de elektrische weerstand gemeten. De weerstand wijzigt op het 
moment dat er een tonerdeeltje in het buisje komt. Door achter dit buisje een 
spoeltje te plaatsen zou het mogelijk moeten zijn de magnetisatie van een 
tonerdeeltje te meten. 

Voor deze methoden is het nodig de tonerdeeltjes apart aan te bieden, iets 
wat bij toner zeer moeilijk te realiseren is, maar het grootste probleem van 
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een dergelijke methode is dat het vrijwel onmogelijk is tegelijkertijd zowel de 
massa als de magnetisatie te bepalen. 

De multisizer doet wel iets dergelijks, maar kan niet onderscheiden of er een 
dan wel meerdere deeltjes in het buisje zitten. Dit kan alleen door een 
dusdanig lage concentratie te nemen dat de kans op meerdere deeltjes 
verwaarloosbaar is, maar dit heeft tot gevolg dat de meting erg lang zou 
gaan duren. 

Een tweede mogelijkheid is een methode waarbij het bulk materiaal 
gescheiden wordt in een aantal fracties die variëren in magnetische 
eigenschappen. Dit kan door een krachtenbalans te creëren waarbij een van 
de krachten op die tonerdeeltjes werken varieert. 
Mogelijkheden hierbij zijn het dispergeren van de toner in een vloeistof en 
deze door een magneetveld te laten bewegen. De toner zou dan afbuigen 
afhankelijk van de magnetisatie en er kunnen dus verschillende fracties 
opgevangen worden. Een andere optie is het toepassen van een roterende 
huls rond een magnetische kern. 

Voor deze laatste optie is uiteindelijk gekozen, de redenen hiervoor waren: 
• Kosten, een opstelling gebaseerd op MRI zou prima kunnen voldoen, 

maar gezien de hoge kosten die hiermee gepaard zouden gaan was dit 
niet de eerste keuze. 

• Het is een droge meetmethode, de toner hoeft niet in een vloeistof 
gedispergeerd te worden, en de verschillende fracties kunnen meteen 
gemeten worden op verschillende eigenschappen. 

• In theorie is het een nauwkeurige oplossing. Door het aanpassen van de 
wals geometrie is het mogelijk een groot aantal fracties te verkrijgen met 
verschillende magnetische eigenschappen. 

De gekozen methode ziet er als volgt uit: 

DOSEERWALS 

STUIFHUIS 

WALS 

E-------------------~ 

11 I I I I I I I 
figuur 6. Schematische meetopstelling 

Voor een volledig schema wordt verwezen naar bijlage 1. 

Op een ronde ijzeren kern zijn permanente (NbFeB) magneten bevestigd. 
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De kern is conisch, en de op de kern geplaatste magneten zijn afgeslepen, 
waardoor zowel de hoeveelheid magneet op de kern als de afstand tot de 
magneten afneemt in de lengterichting van de wals. 
Om deze kern draait een huls waarop de toner gedoseerd wordt. 
De meting maakt gebruik van twee tegengestelde krachten die op de toner 
werken. De eerste is een centripetaalkracht ten gevolge van het ronddraaien 
van de huls. De tweede is een magneetkracht ten gevolge van de magneten 
die op de kern van de wals zijn bevestigd. 
Door de toner op de wals te doseren en vervolgens over de wals te 
transporteren in de richting waarin het magneetveld afneemt is het mogelijk 
een beeld te krijgen van de verdeling op basis van de magnetisatie. 
De theorie hierachter wordt in het volgende hoofdstuk uitgewerkt, de 
implementatie van de wals in het hoofdstuk daarna. 
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4.2. Theorie 

De toner op de magneetwals beweegt in een krachtenveld dat niet constant 
is. 
De krachten zijn: 
• zwaartekracht; 
• adhesieve krachten (Fa); 
• luchtweerstand (Fw); 
• centripetaalkracht (Fe); 
• magneetkracht (Fm); 

Draairichting 

figuur 7. krachtenbalans 

We zullen deze krachten berekenen voor een gemiddeld bolvormig 
tonerdeeltje op de rechte wals. 
Een gemiddeld tonerdeeltje heeft een grootte van 11 Jlm, een dichtheid van 
1.45 g/cm3 en 15 massa procent (m%) ijzer, dit komt overeen met 2.5 
volume procent (V%) ijzer. 

Een gemiddeld tonerdeeltje heeft een volume van: 

en een massa van: 

v p = 1 .o 1 o·12 kg 

De massa ijzer in een gemiddeld tonerdeeltje bedraagt dus: 

1.0 1 o·12 * 15 % = 1.5 1 o·13 kg 

en het volume daarvan: 
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Zwaartekracht: 

Fz = m g = 1.0 1 0"12 * 9.8 = 9.8 * 1 0"11 N 

De centripetaalkracht 

De centripetaalkracht wordt beschreven door: 

Fc=m if /r (1) 

Op een afstand van 16 mm en met een omtreksnelheid van 3.4 m/s geldt 
dan: 

Adhesieve krachten: 

De adhesieve krachten die op de toner werken zijn het gevolg van de 
eigenschappen van de hars die voor de toner gebruikt wordt. Het oppervlak 
van de toner is weliswaar voorzien van een geleidende laag, maar deze laag 
is niet sluitend. 
Proeven met een rechte wals zonder magneetkern hebben laten zien dat de 
toner bij een omtreksnelheid van ca. 1 0 m/s nog niet van de wals werd 
geslingerd. De metingen tbv de m.f.v. zijn uitgevoerd bij een omtreksnelheid 
van 3.4 m/s, de centripetaalkracht bedraagt dan ca 11 % van de kracht 
waarbij de toner nog vastgehouden wordt bij afwezigheid van het 
magneetveld. Hieruit blijkt dat de adhesieve krachten die op de toner werken 
bij aanwezigheid van een magneetveld kleiner zijn dan de adhesieve 
krachten bij afwezigheid van het magneetveld. Zoals uit de volgende 
paragrafen zal blijken is dit waarschijnlijk het gevolg van een 
snelheidsverschil tussen huls en toner, mede veroorzaakt door de 
aanwezigheid van magneetkrachten evenwijdig aan het walsoppervlak. 
Om deze reden worden de adhesieve krachten in de verdere berekeningen 
verwaarloosd. 

Magneetkracht 

Een belangrijke factor in de meetmethode is de configuratie van het 
magneetveld. Het is lastig dit veld theoretisch te beschrijven Om deze reden 
is gekozen voor het bepalen van het magnetische veld met behulp van het 
eindige elementen pakket Quickfield [6]. 
Quickfield is geschikt voor het berekenen van magneetvelden in 2D, het is 
niet geschikt om de complete wals door te rekenen. Daarom zijn er van de 
wals vijf doorsneden getekend. Van deze doorsneden is vervolgens de 
magnetische potentiaal bepaald op verschillende afstanden tot het centrum 
van de doorsnede en geplot. 
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figuur 9. potentiaal op verschillende afstanden tot het oppervlak van de wals 
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figuur 1 0. potentiaal op het oppervlak van de wals. 

Met behulp van bovenstaande grafieken kan de potentiaal beschreven 
worden met een functie die afhankelijk is van de plaats op de wals, de 
afstand tot het oppervlak van de wals en de hoek. 

Door op de door Quickfield bepaalde potentiaal een functie te fitten, en door 
het assenstelsel verstandig te kiezen, is het mogelijk de potentiaal op het 
oppervlak van de wals te beschrijven met de volgende functie: 

Waarbij Á vooralsnog als onbekende wordt behandeld. 
Er wordt gewerkt in poolcoördinaten. 

(2) 

x wordt 0 genomen op het snijpunt van de magnetische potentiaal en de x
as, 8 wordt 0 genomen boven een magnetische noordpool, en r wordt 0 
genomen in het centrum van de magneetwals. 

11 ll 

figuur 11 . assenstelsel 

Het magneetveld is te berekenen uit de magnetische potentiaal. 
Omdat de resultaten van Quickfield het resultaat zijn van een 20 simulatie 
wordt voor de berekening van het magneetveld ook uit gegaan van de 
doorsneden. 

We zullen nu ter plaatse x het magneetveld berekenen. 
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Het magneetveld is afhankelijk van de magnetische potentiaal volgens: 

8= V x A [7] 

Met als componenten: 

Ba = 8Ar /öx - 8Axl ör 

Bx = ( 1 ö(rAe)/ ör- ( 1 öA/ 88 

Waarbij Br ,Be en Bx de componenten van 8 zijn in der, 8 en de x richting. 
Hetzelfde geldt voor Ar ,Ae en Ax. 
Quickfield geeft echter geen componenten van de magnetische potentiaal, 
alleen de waarde. 

Omdat we Bx niet meenemen moet hier gelden dat zowel Ar als A9 gelijk zijn 
aan 0 en dat A in de richting van de positieve x-as wijst. 

Er blijft dan over: 

Br= ( 1 8Ax/88 

Ba=- 8Ax I ör 

Dit levert: 

Br = 4 r "5 A cos 48 

en 

Ba= 4 ( 5 A sin 48 

Br is gemeten met behulp van een Gauss probe. Met behulp van deze 
waarden is het mogelijk de waarde van A te bepalen. 
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figuur 12. langscan van het magnetische veld van de rechte wals. Gemeten met een Gauss 
probe op een afstand van 1.2 mm tot het oppervlak van de wals, boven een magnetische 
noordpool. 

Voor Br geldt: 

Br = .767 x voor 0.1 <x< 0.42. 

Maar voor Br geldt ook: Br = 4 x r -5 A cos 48 

De meetresultaten gelden op een afstand van 1.2 mm van het oppervlak van 
de huls, en zijn gemeten op een maximum van het veld, dus boven een 
magnetische noordpool. Hierdoor is r = 0.016 + 0.0012 = 0.0172 m en 
cos(48) = 1 

•5 A 

Br= 4 x (0.0172) A= .767 x 

En 

A= 0.767 (0.0172)5 /4 = 2.9 * 10-10 

En dus: 

en 
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Omdat B een lineaire evenredigheid vertoont met x en vanwege de keuze 
van de oorsprong kan dit uitgebreid worden tot: 

Br = 1 * 1 o·9 r -s x cos 49 (5) 

en 

Be = 1 * 1 o·9 r"5 x sin 49 (6) 

De kracht op een magnetische dipool in een inhomogeen magneetveld wordt 
gegeven door: 

Fm= p V H [8] 

Voor een gemagnetiseerd ijzerdeeltje geldt: 

p=MVm 

waarin M de magnetisatie per volume eenheid is en V m het volume van het 
magnetiseerbare materiaal is. 

De magnetisatie van een ijzerdeeltje is afkomstig van het veld H dus 
daarvoor geldt: 

M=xH 

met x de magnetische susceptibiliteit. 

Voor de kracht op een ijzerdeeltje geldt dus 

Fm= X Vm H V H 

Voor B geldt: 

In lucht geldt dan: 

H = B /Jlo 

Zodat voor de magneetkracht geldt: 

Fm= X V m BVB l)lo 

De magneetkracht op een magnetiseerbaar deeltje is dus afhankelijk van 
zowel het veld als de gradiënt van het veld. 
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Het magneetveld is bekend en de gradiënt kan daaruit worden berekend. 

(Grad B)r = -5 ( 6 *1 * 1 o-9 cos(48) 

(Grad B)e = 4 ( 6 *1 * 1 o-9 cos(48) 

Ook dit is weer uit te breiden door x mee te nemen tot: 

(Grad B)r = -5 ( 6 x 1 * 1 o-9 cos(48) 

(Grad B)e = 4 ( 6 x 1 * 1 o-9 cos(48) 

Voor de radiele kracht op een tonerdeeltje geldt dan: 

Fm,r=-xVm 1 *10-9 xr-5 *-5 *1 *10-9 x(6 cos2 (48) /J.lo 

Fm.e= x Vm 1 * 10-9 sin (48) r-5 4 ( 6 1 * 10-9 cos (48) l'tlo 

Voor carbonylijzer geldt x= 3, dus: 

Fm,e= 1.310-11 Vmx2 
(

11 sin (48)cos (48) 

(8) 

(9) 

Voor het standaard tonerdeeltje bedraagt de magneetkracht aan het begin 
van de wals (x=0.4) boven een pool: 

Fm,r max = 2.5 10-9 N 

De tonerdeeltjes ondervinden dus een radiele kracht die tussen twee 
magneten in gelijk is aan 0. Als de adhesieve krachten geen invloed hebben 
betekent dit dus dat de toner op de punten tussen twee magneten in los zal 
komen van de wals en als de magneetkracht sterk genoeg is weer op de 
wals terug zal komen. 

Wrijvingweerstand 

De wrijvingsweerstand Fw op een bol in een viskeus medium bedraagt: 

Fw = 6 7t 11 R V 

Waarin 11 de viscositeit is, R de straal van het deeltje en v de snelheid. [9] 
Voor lucht geldt 11 = 1.8 1 o-5 Ns/m2 bij 1 bar. De viscositeit is volgens de 
literatuur slechts weinig afhankelijk is van de druk [1 0], dus ook voor een 
druk van 1 0 mbar wordt uitgegaan van deze waarde. 
De wals heeft een diameter van 16 mm, en draait met een toerental van 
2000 toeren per minuut, de omtreksnelheid bedraagt dus 3.4 m/s. 
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De wrijvingsweerstand is echter afhankelijk van de snelheid die een 
tonerdeeltje heeft ten opzichte van de lucht. Om de weerstand van een 
tonerdeeltje te bepalen moet bekend zijn hoe groot deze snelheid is. 
In de evenwichtssituatie heeft de lucht een snelheid die omgekeerd 
evenredig is met de straal, dit is te berekenen met behulp van de Navier
Stokes vergelijkingen in poolcoördinaten. 
Als er van uitgegaan wordt dat er geen slip optreedt tussen de lucht en het 
oppervlak van de wals is de snelheid van de lucht aan het oppervlak van de 
wals gelijk aan de omtreksnelheid van de huls, en is er dus geen 
snelheidsverschil tussen de toner deeltjes en de omringende lucht. 
Vergelijken van de proeven zoals ze zijn uitgevoerd bij een druk van 1 bar en 
10 mbar toont echter aan dat er wel een verschil bestaat tussen de 
resultaten van de proeven bij 1 bar en de resultaten bij 1 0 mbar. Het ligt dus 
voor de hand om er van uit te gaan dat er wel slip optreedt, en dat deze 
afhankelijk is van de druk. 

De snelheid van de toner tov de omringende lucht is niet bekend, maar het is 
wel mogelijk het maximum hiervan te bereken. Uitgaande van een snelheid 
van 3.4 mis geeft dit: 

Fw,max = 6 *7t *1.8 *1 0-5 *5.5 *1 0-6 *3.4 = 6.3 1 o-9 N 

Totale kracht op de toner 

Met behulp van deze krachten is het mogelijk een vergelijking op te zetten 
voor de verwachte waarde van het volume percentage ijzer in de toner als 
functie van de plaats op de wals. 
Het volume percentage ijzer wordt in het vervolg aangeven met a. 

In een eerste benadering wordt de invloed van de luchtwrijving, de 
zwaartekracht en de adhesieve krachten buiten beschouwing gelaten. 
De zwaartekracht en de adhesieve krachten die op een tonerdeeltje werken 
zijn niet afhankelijk van de plaats op de wals, en worden in eerste instantie 
achterwege gelaten. 
De op de tonerdeeltjes werkende luchtwrijving kan de tonerdeeltjes 
afremmen, en is dus van invloed op de centripetaalkracht Door de snelheid 
van een tonerdeeltje constant te nemen kan de invloed van de luchtwrijving 
in eerste instantie achterwege gelaten worden. 

Hierdoor blijven alleen de centripetaalkracht en de magneetkracht over. 
Op het punt waar de toner deeltjes van de wals geslingerd worden moeten 
deze twee krachten voldoen aan de volgende vergelijking: 

Fe= Y Fm,r 

Waarbij y een factor is die aangeeft hoe de verhouding tussen deze twee 
krachten ligt. Deze vergelijking kan ook worden geschreven .als: 

m v2 
(

1 = y 1.6 1 o-11 Vm x2 
(

11 cos2(49) 
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Als voor de snelheid v de omtreksnelheid van de huls wordt genomen en de 
voor de magneetkracht de maximale kracht boven een pool, dan blijft hiervan 
over: 

6 2 722.5 m = y 909 10 Vm X 

Maar m kan worden geschreven als p V waarbij V het totale volume van het 
deeltje is. De dichtheid p van een deeltje is afhankelijk van de hoeveelheid 
ijzer in dat deeltje. 
Deze kan dan worden beschreven als: 
Ptoner = Pgeleidende laaf * (volume percentage geleidende laag) + Phars *(volume 
percentage hars)+ Piizer *(volume percentage tinoxide) 

Uitwerken hiervan levert: 

p = 1270 + 5700 a 

Waarbij a weer staat voor het volume percentage ijzer in een tonerdeeltje. 
En voor Vm kan worden geschreven: 

Vm=a V 

Waarin V weer het totale volume van het tonerdeeltje is. 

Invullen levert: 

722.5 V (1270 + 5700 a)= y 909 106 a V x2 

Hetgeen geschreven kan worden als: 

1/a = y 990 x2
- 4.49 (11) 

Deze vergelijking beschrijft waar deeltjes met een volume percentage a los 
zullen laten, in het geval van een rechte wals. 

De magnetisatie van de toner is afhankelijk van het volume percentage ijzer 
als: 

M = 590 a 

Dit volgt uit de magnetisatie metingen van het in de toner gebruikte ijzer. 
IJzer heeft een magnetisatie van 590 mVs/cm3

. Omdat de magnetisatie van 
de toner afhankelijk is van de hoeveelheid ijzer die in de toner aanwezig is, is 
de magnetisatie van de toner dus evenredig met het volume ijzer in de toner. 
Hierdoor is het ook mogelijk om de magnetisatie van de ter plaatse x van de 
wals geworpen fractie te beschrijven. Dit wordt dan: 

M = 590 * (y 990 x2
- 4.49)"1 (12) 
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4.3. De meetmethode 

In de gebruikte methode draait een huls om een stilstaande ijzeren kern 
waarop een aantal permanente magneten zijn geplaatst. De magneetkracht 
neemt af in de lengterichting van de wals. 
Om er voor te zorgen dat de toner over de wals beweegt in de richting waarin 
het magneetveld afneemt is het nodig er voor te zorgen dat er transport van 
de toner plaatsvindt in de lengterichting van de wals. 
Dit transport kan geschieden door een dusdanige walsconfiguratie te kiezen 
dat er kracht op de tonerdeeltjes werkt in de lengterichting van de wals, maar 
het kan ook door een transportmechanisme aan te brengen op het oppervlak 
van de huls. Dit gebeurt door het aanbrengen van een groeven profiel in het 
oppervlak van de huls. Deze groeven maken een hoek met de lengteas, de 
zogenaamde spoedhoek, en zijn gevuld met een magnetiseerbaar materiaal. 
Door deze groeven is het veld ter hoogte van zo'n groef plaatselijk iets 
groter. De toner ondervindt ter hoogte van de groeven dus een grotere 
magneetkracht. Als de huls een hogere omtreksnelheid heeft dan de 
tonerdeeltjes zullen de sporen onder de tonerdeeltjes doordraaien, en de 
deze zullen de sporen volgen waardoor ze axiaal getransporteerd worden. 

GROEVEN 
"-GROEFBREEDTE 

HU 

figuur 13. Groeven profiel 

De spoedhoek is 45 graden, de steek ca. 0.6 mm en de groefbreedte ca. 0.3 
mm. De groeven hebben een diepte van ca 0.2 mm en zijn gevuld met een 
mengsel van een epoxyhars en ijzer. 

De mogelijke uitvoeringen voor een magneetwals zijn redelijk uitgebreid. De 
mogelijke materialen en de geometrie van de huls, alsook de gebruikte 
materialen voor de kern en de opbouw ervan zijn allemaal factoren die van 
invloed zijn op de resultaten van een meting. 
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Twee uitvoeringen van de wals zijn nader bestudeerd. Dit zijn een rechte 
wals met een conisch magneetveld erin, en een conische wals met een 
conisch veld erin. 
Voor de conische wals is gekozen omdat deze aanwezig was. 
De rechte wals heeft een aantal voordelen tov de conische wals, een van 
deze voordelen is een constante omtrek snelheid en dus een constant 
snelheidsverschil tussen de tonerdeeltjes en de omringende lucht. Een 
ander voordeel van de rechte wals is een meer egale magneetconfiguratie. 
Naast de metingen met een conische wals zijn er ook metingen uitgevoerd 
met een rechte wals. 

s s 
6x6 magneet 4x3 magneet 
figuur 14. gebruikte magneten 

Voor beide walsen zijn de magneten gebruikt zoals getekend in 
bovenstaande tekening. Dit zijn permanente magneten die bestaan uit een 
NbFeBr legering. Alle magneten hebben een lengte van 50 of 25 mm en een 
doorsnede van 6x6 mm of 4x3 mm. De magnetisatie aan het oppervlak van 
een 6x6 magneet bedraagt 1.4 T. 

De conische wals 

De conische wals bestaat uit een conisch uitgevoerde huls met daarin een 
conische ijzeren kern. Op de kern zijn 6x6 magneten geplaatst met een 
constante afstand tot het oppervlak van de huls. De magneetkracht neemt af 
omdat de afstand tussen de magneten groter wordt, en de centripetaal 
kracht wordt groter omdat de straal van de wals toeneemt. De toner wordt 
ten gevolge van de resulterende kracht over de wals getransporteerd. De 
diameter van de wals varieert van 30 mm tot 66 mm, en de totale lengte 
bedraagt 134 mm. 
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figuur 15. Conische wals. 

· .. Fcentr 

figuur 16. krachten op een tonerdeeltje op het oppervlak van de conische wals 

De transportkracht die zorg draagt voor het axiale transport van de 
tonerdeeltjes is het gevolg van de hoek tussen de magneetkracht en de 
centripetaalkracht 

Voor deze wals waren twee hulzen beschikbaar. Een metalen huls en een 
kunstof huls. De kunststof huls heeft als nadeel dat hij sneller beschadigd, 
maar als voordeel dat hij niet warm wordt ten gevolge van wervelstromen in 
het materiaal. Dit warm worden is een ernstig probleem omdat dit tot gevolg 
kan hebben dat de toner ook warm wordt waardoor deze op het oppervlak 
van de wals vast smelt. 

De rechte wals 

De rechte wals bestaat uit een kunststof huls waarin transportgroeven zijn 
aangebracht. In deze huls werd een conische ijzeren geplaatst waarop 6x6 
magneten zijn geplaatst. Na het plaatsen van de magneten is er een hars 
aangebracht op de kern om het mogelijk te maken de magneten af te slijpen. 
Dit afslijpen was nodig om de hoeveelheid magneten te laten afnemen in de 
lengterichting van de wals. Dit heeft tot gevolg dat de dikte van de magneten 
aan het begin van de wals 6mm bedraagt en aan het eind van de wals 
slechts 1 mm. Ook de afstand van de magneten tot het oppervlak van de huls 
is niet constant. Aan het begin van de wals bedraagt deze ca 1.4 mm, en 
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aan het eind van de wals ca 3.3 mm. De wals heeft een lengte van 320 mm, 
en een diameter van 32 mm. 

figuur 17. rechte wals 

Fcentr· 

Fmagn· Ftransp· 

Fmagn· 

figuur 18. krachten op een tonerdeeltje op het oppervlak van de rechte wals. 

In het oppervlak van de huls zijn transportgroeven aangebracht, deze zorgen 
voor het transport van de toner over de huls. 

Dosering van de toner 

zeefdoek 

trildoseur 
r---pijpje 

figuur 19. trildoseur 

De toner wordt met behulp van een trechter gedoseerd op de wals. De 
trechter is verbonden aan een trildoseur, en aan de trechter is een plastic 
pijpje verbonden om de toner van de trechter naar het walsoppervlak te 
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geleiden. Om de doorstroom te beperken is in de trechter een zeefdoek 
aangebracht. 

Opvang van de toner 

Voor zowel de conische als de rechte wals is een stuifhuis vervaardigd dat 
om de wals past en is onderverdeeld in een aantal compartimenten. Voor de 
conische wals was dit een stuifhuis bestaande uit 6 compartimenten van elk 
20 mm breed, en voor de rechte wals was het een stuifhuis bestaande uit 8 
compartimenten van elk 40 mm breed. Het eerste compartiment van het 
stuifhuis van de rechte wals is 20 mm breed. 
Bij beide walsen word er gedoseerd in het eerste compartiment. 
De deeltjes worden vervolgens over de wals getransporteerd, waarna de 
deeltjes op een bepaalde plaats van de wals worden geslingerd. 

Doel van de proeven 

Met beide walsen zijn een aantal proeven uitgevoerd om de invloed van een 
aantal factoren op de meting vast te leggen. 

Toner is erg klein en de invloed van de lucht op toner is vergeleken met bv 
de zwaartekracht groot. Dit heeft tot gevolg dat toner erg gemakkelijk gaat 
stuiven, en dat luchtweerstand een grote invloed kan hebben op de 
resultaten van de meting. 
Dit was de reden om de metingen in zowellucht als vacuüm te bekijken. 

Als de snelheid van de toner laag is de luchtinvloed minder, dit was een 
reden om een zwakker magneetveld te proberen. De rotatiesnelheid van de 
wals kan omlaag, en de invloed van de lucht is lager. Ook de invloed van de 
walsconfiguratie kan op deze manier vergeleken worden. 

Een andere factor die invloed kan hebben op de meting is de 
doseersnelheid. Als er veel toner op de wals zit kunnen de verschillende 
tonerdeeltjes elkaar beïnvloeden. Het beste is een meting waarbij de 
tonerdeeltjes elkaar niet kunnen beïnvloeden. Hiertoe moet de 
doseersnelheid erg laag zijn en kan de meting erg lang duren. 
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4.4. Keuzecriteria 

De uitgevoerde proeven waren bedoeld om de invloed vast te leggen 
van de volgende mogelijkheden: 

• sterke of zwakke magneten; 
• opstelling in lucht of vacuüm; 
• walsconfiguratie; 
• doseersnelheid. 

De metingen zijn uitgevoerd bij omgevingsdruk (ca 1 bar) en bij een druk van 
ca 10 mbar. 
Van alle metingen is de magnetisatie van de verschillende fracties en de 
hoeveelheid toner die in de compartimenten aanwezig was gemeten. 

Van een aantal fracties is ook de selectiviteit gemeten. Hiertoe wordt 
gekeken hoe de toner uit een bepaalde fractie wordt verdeeld over de 
verschillende fracties als deze nogmaals over de wals wordt gevoerd. 

Hieronder volgen een aantal grafieken van resultaten van de eerste 
metingen. De magnetisatie is weergegeven met een lijn, de hoeveelheden 
zijn weergegeven met balken. 

conische wals sterke magneten lucht, 17.5 Volt 
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figuur 20 meetresultaten van de conische wals bij 1 bar. 
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Conische wals sterke magneten vaccuum 18 V 
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figuur 21 . meetresultaten van de conische wals bij 1 mbar. 

rechte wals in lucht, 20 V 
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figuur 22. meetresultaten van de rechte wals bij 1 bar. 
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Rechte wals In vaccuum 20 V 
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figuur 23. meetresultaten van de rechte wals bij 1 mbar. 

Conische of rechte wals 
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De rechte wals heeft als voordeel dat de toner een constante omtreksnelheid 
heeft hetgeen vooral bij een meting in omgevingsdruk (ca 1 bar) een 
voordeel zou kunnen zijn. 
Ook het meten van het magneetveld van een conische wals bleek moeilijk te 
zijn. Samen met de grotere ontwerpvrijheid die een rechte wals biedt heeft 
dit geleid tot een keuze voor de rechte wals. 

Sterke of zwakke magneten 

Sterke (6x6) magneten vereisen een hogere centripetaalkracht en dus een 
hogere omtreksnelheid van de huls. Hierdoor kan een wals opgebouwd met 
sterke magneten in principe een hogere doorzet aan. Dit in tegenstelling tot 
de gebruikte zwakkere (3x4) magneten. Ook is het mogelijk om met sterke 
magneten een groter verloop in het magneetveld aan te brengen, hetgeen 
wenselijk is om een goede selectiviteit te bewerkstelligen en een volledige 
scheiding over de wals te kunnen maken. Met een volledige scheiding wordt 
bedoeld, een scheiding in fracties met een magnetisatie variërend van 5 tot 
ca. 50 emu/gram, in één meting. 
Dit heeft geleid tot een keuze voor de sterke (6x6) magneten. 

Lucht of vacuüm 

De resultaten van de meting bij een druk van ca 1 0 mbar lijken op een 
meting met dezelfde wals in bij 1 bar met een lagere omtreksnelheid. Het lijkt 
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er dus op dat de deeltjes afgeremd worden door de lucht. Hierdoor is 
gekozen voor een meting in vacuüm. 

Dosering 

De manier van doseren voldoet niet. De trildoseur zoals toegepast heeft een 
te hoge doseersnelheid. Deze snelheid is van invloed op het uiteindelijke 
resultaat. Vooral in vacuüm is de trildoseur vrijwel niet bruikbaar. De doorzet 
is niet constant, de doseur gaat dichtzitten waardoor deze stopt met doseren, 
en de toner komt er in brokjes uit. Uit latere metingen bleek dat de 
doseersnelheid invloed heeft op de resultaten van de meting. 

Deze keuze werd ook beïnvloed door de selectiviteit van de verschillende 
metingen. Omdat de doseersnelheid niet constant was en de selectiviteit 
afhankelijk is van de doseersnelheid zijn de resultaten van de 
selectiviteitstmetingen onbetrouwbaar en daarom hier niet opgenomen. 

Aanpassingen 

De resultaten van de eerste metingen hebben ertoe geleid de meetmethode 
op een aantal punten aan te passen. 
De aanpassingen bestonden voor een deel uit het plaatsen van steunen om 
de plaatsing van de verschillende onderdelen en dus de 
reproduceerbaarheid van de meting te waarborgen. 
Een tweede aanpassing bestond uit het schrijven van een meetvoorschrift 
volgens welke de metingen worden uitgevoerd, dit ook om de 
reproduceerbaarheid te verhogen. Het meetvoorschrift is opgenomen als 
bijlage 2. 
De belangrijkste aanpassing bestond uit het vervaardigen van een 
doseermethode die een constante en egale dosering kan leveren. 
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Twee belangrijke onderdelen van de meter worden hier nog verder 
beschreven, voor de complete opstelling en bediening wordt verwezen naar 
Bijlagen 1 en 2. 

Sleepdoseur 

MAGNETEN 
BLOKJE 

DOSEERWALS 

KERN 

AFSTRIJKER 

figuur 24. de sleepdoseur. De tonervoorraad zit in een plastic trechter aan de bovenkant van 
de doseur. De trechter steekt in een aluminium blokje. Door dit blokje is een gat geboord in 
het verlengde van de trechter. Het blokje rust op een metalen huls vervaardigd uit roestvrij 
staal. In de huls is een ijzeren kern geplaatst. Op de kern zijn enkele kleine magneten 
geplaatst. In het blokje is een gat geboord waarin een magneet geplaatst is, op de kern is 
eveneens een magneet geplaatst. Deze magneten zorgen ervoor dat het blokje op de huls 
blijft zitten, en dat de kracht waarmee het blokje op de huls drukt constant is, ongeacht de 
hoeveelheid toner in de trechter. Om te voorkomen dat het blokje meedraait met de wals is 
een steun geplaatst die het blokje tegenhoudt. 

De oorspronkelijke manier van doseren (trildoseur) voldeed niet omdat de 
toner er niet continu uitkwam. De sleepdoseur is ontworpen met als eis dat 
de toner continu gedoseerd kan worden in een gecontroleerde hoeveelheid. 

De doseur werkt als volgt: 
De toner wordt in de trechter gestort. Als er toner gedoseerd moet worden 
wordt de motor die de huls aandrijft aangezet waardoor de huls langzaam 
begint te draaien. In het blokje zit een gat waardoor de toner op de huls 
terechtkomt. De ronding in de onderkant van het blokje is gelijk aan de 
ronding van de huls waardoor er geen ruimte bestaat tussen het blokje en de 
huls. De tonerdeeltjes worden dooradhesieveen magnetische krachten op 
het walsje gehouden waardoor er toch een kleine hoeveelheid toner door de 
huls wordt meegenomen als deze begint te draaien. 
Aan de onderkant van de huls wordt de toner afgestreken door een kunststof 
strip waarna de toner in een trechter valt. Aan de trechter is een plastic pijpje 
bevestigd, waardoor de toner naar het walsoppervlak geleid wordt. Om de 
doorstroom van de toner te waarborgen is de trechter bevestigd aan een 
exitator, de exitator wordt aangestuurd met een frequentie van 50 Hz. 
De sleepdoseur heeft een instelbare doorzet van ca 5 tot 1 00 gram per uur. 
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De doorzet wordt bepaald door de snelheid van de huls en de diameter van 
het gat in het blokje. 

In het blokje zijn twee sleuven gefreesd aan de zijkanten van het blokje. 
Deze zijn bedoeld voor de montage van een led en een infrarood sensor. De 
bedoeling hiervan is tweeledig. Met behulp van deze led kan in de gaten 
worden gehouden of er nog toner in de trechter zit. Zodra dit niet meer het 
geval is moet de huls namelijk stoppen met draaien om beschadigingen van 
de huls en het blokje te voorkomen. Ook kan op deze manier de tijd goed 
worden geregistreerd. Dit is belangrijk omdat de doorzet van de doseur niet 
geheel constant is. 

De huls van de slingerwals 

Een ander belangrijk onderdeel van de wals is de huls die gebruikt wordt. 
De wals is vervaardigd met een koolstofverstevigde epoxy. Dit is een licht, 
star en geleidend materiaal. Hoewel het materiaal geleidend is komen er 
geen wervelstromen in voor. Dit was de belangrijkste reden om over te 
stappen op dit materiaal. De metalen hulzen die in het verleden gebruikt 
werden vertoonden wervelstromen die er voor zorgden dat de wals erg warm 
werd waardoor er toner op de wals plakt. 

figuur 25. groevenprofiel in het oppervlak van de rechte wals, de donkere sporen geven de 
magnetiseerbare groeven weer. 

In de wals zijn groeven gefreesd met die gevuld zijn met een ijzer /epoxy 
mengsel. Deze groeven zorgen ervoor dat de toner axiaal over de wals wordt 
getransporteerd. 
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figuur 25. gat in het oppervlak van de rechte huls. 

De beschadigingen op het oppervlak van de rechte huls zijn op de gehele 
huls te zien. Deze beschadigingen zijn waarschijnlijk een gevolg van het in
en uitschuiven van de wals in het stuifhuis, de gaten in de wals zijn 
waarschijnlijk het gevolg van het aanmaken en vullen van het in het 
oppervlak gefreesde groevenprofieL Wegens de lange levertijd van de 
benodigde hulzen is de huls zoals deze beschikbaar was gebruikt voor de 
verdere metingen. 

Gemaakte keuzen 

De meetmethode waarmee verder is gewerkt is als volgt opgebouwd: 

• rechte wals; 
• sterke magneten; 
• axiaal in sterkte afnemend magneetveld; 
• opstelling in vacuüm; 
• dosering met behulp van de sleepdoseur; 
• gebruik van de bestaande huls. 
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4.5. Meetresultaten 

Nadat de definitieve keuze voor de meetmethode gemaakt was, is ook de 
voigt ma~netisatie meter in gebruik genomen. Deze geeft de magnetisatie in 
mVs/cm in plaats van in emu/gram. De relatie wordt gegeven door: 

[mVs/g] = 0.38 * [emu/g]- 0.015. 

Voor de verdere resultaten is gebruik gemaakt van de aanduiding die de 
Voigt magnetisatie meter geeft. Ook de grafieken zijn gewijzigd. In één 
grafiek wordt nu de hoeveelheid per fractie uitgezet tegen de magnetisatie. 
Op deze manier is het mogelijk de curven van meerdere toners uit te zetten 
in een grafiek, en ze in een oogopslag te vergelijken. 
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figuur 27. Magnetisatie meting. Op de x-as is de magnetisatie uitgezet, het bleek dat de 
magnetisatie in de verschillende fracties bij verschillende toners gelijk bleef. In bovenstaande 
grafiek is de hoeveelheid per fractie geplot, en daarnaast is deze ook cumulatief 
weergegeven. 

37 



(;' 
E 

(;' 
(;' (;' ~ E E E 
~ ~ 

> 
~ E 

> > ..... 
> E E 

ll) 

.§. ..... ..... E • 0 ll) ll) 
ll) ll) Q) Q) 

E E E E 

avo 8.51 14.155 20.75 12.24 
max 9.1 14.8 21.2 12.8 
min 7.9 13.7 20.4 11.6 
avqdev· 2 siama 0.361 0.245 0.175 0.284 

figuur 28 Resultaten van een reproduceerbaarheidsmeting. Hierbij is met een zelfde type 
toner twintig maal een meting uitgevoerd om te bekijken in hoeverre de resultaten van de 
meter reprocueeerbaar zijn. 
De M5, M50 en M95 worden gedetineerd als de magnetisatie waarden waarbeneden zich 
respectievelijk 5, 50 en 95 procent van de massa van de toner bevindt. 

selectiviteit bij verschillende doseersnelheden 
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figuur 28. Resultaten van een selectiviteits metingen van fractie 4 bij verschillende 
doseersnelheden. De voltages geven de doseersnelheid aan. 5 V komt overeen met ca 5 
gram per uur, en 25 V komt overeen met ca 100 gram per uur. Het blijkt dat de 
doseersnelheid van invloed is op de selectiviteit van de meting. 
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Magnetisatie per fractie, selectiviteitsmetlng fractie 5 
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figuur 30. Magnetisatie bij een selectiviteitsmeting, er blijkt een verschil te bestaan tussen de 
magnetisatie van de fracties die onstaan bij een selectiviteitsmeting en de fracties die 
onstaan bij een meting waarin de bulk toner over de wals wordt gevoerd. 
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4.6. Discussie 

Uit de resultaten blijkt dat de magnetisatie curve op basis van de theorie een 
verschil vertoont met de gemeten magnetisatie curve. 

Magnetisatie per fractie 

25,-------~------------------------------. 

20 

~ 15 
ftl 
111 

ti 
c: 
C'l 

Ë 10 

5 

•• 

• 
• • • • • 

• • 
0+-------+-------+-------+-------+-----~ 

2 3 4 5 6 7 

fractie 

figuur 31. theoretische en gemeten magnetisatie curve. 

De theoretische curve geeft de magnetisatie ter plaatse x terwijl de gemeten 
curve een gemiddelde is van de toner die in een fractie bakje aanwezig is. 
Voor de theoretische curve is voor x het midden van een fractiebakje 
genomen. 

Om deze curven te kunnen vergelijken moet voor de magnetisatie in de 
theoretische curve een gemiddelde worden genomen van de magnetisatie in 
een fractie bakje. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de 
hoeveelheid deeltjes met een bepaalde magnetisatie niet constant is. 
Als wordt aangenomen dat het volumepercentage ijzer en dus de 
hoeveelheid deeltjes met een bepaalde magnetisatie een normaalverdeling 
vormt, is de magnetisatie per bakje te berekenen. 

f(a) = (2n) -o.5 (0.00?5r1 e ·0.5((a-o.o25)to.oo75)"2 

Dit is de functie voor een normaal verdeling van a waarbij voor J..l. en cr de 
waarden 0.025 en 0.0075 zijn ingevuld. 

Door nu per mm het volume percentage ijzer en de bijbehorende 
hoeveelheid te berekenen is het mogelijk het volume percentage ijzer per 
bakje te berekenen, en vervolgens de magnetisatie. 
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Magnetisatie per fractie 
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figuur 32. theoretische en gemeten magnetisatie curve 
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Het belangrijkste verschil tussen de twee theoretische curven komt tot uiting 
in de factor y. Voor de curve zonder correctie moet een waarde genomen 
worden van ca 1.5, terwijl voor de curve met correctie een waarde moet 
worden genomen van ca 1.25 om de resultaten van fractie 7 in 
overeenstemming te brengen met de gemeten waarden. 

Ook met behulp van deze aanpassingen blijkt dat de gemeten curve niet 
overeenkomt met de theoretische curve. Weliswaar is er een verschil te zien 
tussen de theoretische curve en de gecorrigeerde magnetische curve, maar 
niet voldoende om overeen te komen met de gemeten curve. 
Dit kan betekenen dat de normaalverdeling niet geldt, maar er kunnen ook 
andere oorzaken zijn die dit verschil veroorzaken. Deze zullen 
achtereenvolgens behandeld worden. 

Egaliteit van het magneetveld. 

Uit de metingen van het magneetveld van de wals is gebleken dat er dippen 
in het magneetveld zitten op de plaatsen waar de magneten tegen elkaar 
liggen (zie figuur 12). 

Dankzij het lagere plaatselijke veld is het mogelijk dat er toner van de wals 
stuift die nog niet van de wals had mogen stuiven. 
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dB 

dx x 

figuur 33. dippen in het magneetveld 

De diepte dB van deze dippen kan worden gemeten en bedraagt ca 0.01 T. 
Het blijkt dat de afstand dx waarover deze de dippen een invloed hebben 
een à twee centimeter bedraagt. Minder dan de helft van de breedte van een 
fractiebakje. 
Daarnaast komt slechts een gedeelte van de toner daadwerkelijk over deze 
dippen, dit komt omdat de magneten om en om liggen. Bij het plaatsen van 
de magneten op de wals wordt om en om begonnen met een magneet van 
50 mm en een magneet van 25 mm. 
Deze dippen kunnen dus niet verantwoordelijk zijn voor de grote spreiding 
van de fracties bij een selectiviteitmeting. 
Verder ligt voor een aantal van de dippen de afstand dx waarover de invloed 
merkbaar is volledig binnen een enkel fractiebakje. 

Slingeren van de huls en zwaartekracht. 

Uit metingen bleek dat de wals enigszins slingert. In het midden van de wals 
is de invloed van de slingeringen ca 0.1 mm. Het is niet waarschijnlijk dat de 
slingeringen invloed hebben op de resultaten van de metingen. 
De invloed van deze slingering blijft beperkt tot de afstand dx die de toner in 
een omwenteling kan afleggen. Hetzelfde geldt voor de zwaartekracht. 
De afstand die een tonerdeeltje per omwenteling in de x-richting aflegt is niet 
bekend, maar binnen Océ wordt er van uitgegaan dat een tonerdeeltje bij het 
passeren van een magneetpool een transportgroef in de x-richting opschuift. 
De afstand in de x-richting tussen twee sporen bedraagt 0.425 mm, op de 
wals bevinden zich 8 magneten en dus 8 magneetpolen. De afstand die een 
deeltje aflegt tijdens een omwenteling bedraagt dan 3.4 mm. 
De maximale invloed van de slingeringen en de zwaartekracht is dus beperkt 
tot een afstand van 3.4 mm. 
Deze verstoringen kunnen dus niet verantwoordelijk zijn voor de gevonden 
spreiding van de toner, maar bij een verkleining van de fractiebakjes kan 
deze invloed niet meer buiten beschouwing gelaten worden. 

Ruwheid van de huls 

De ruwheid van de huls kan invloed hebben op de resultaten. Om de 
resultaten van de theoretische magnetisatie curve en de gemeten 
magnetisatie curve in overeenstemming te brengen moet een waarde voor y 
genomen worden. Deze waarde moet dan ongeveer 1.25 bedragen. Dit 
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betekent dat de centripetaalkracht 1.25 maal de magneetkracht bedraagt. Dit 
is niet erg waarschijnlijk, het is waarschijnlijker dat de snelheid van een 
tonerdeeltje lager is dan de oppervlaktesnelheid van de huls. 
Als dit inderdaad zo is, kan de ruwheid van de huls de tonerdeeltjes een 
hogere snelheid geven waardoor de deeltjes eerder van de huls komen. 
Deze invloed is groter in lucht, daar de snelheid van de deeltjes in lucht lager 
is dan in vacuüm. 

Axiaal transport 

De plaatselijke variaties in het magneetveld ten gevolge van de 
transportgroeven kunnen ook invloed hebben op de resultaten van de 
metingen. Het is echter lastig de invloed exact te meten. Uit een meting van 
het veld bleek dat de normaal component van het magneetveld ca 0.002 T 
varieert bij een veld van 0.075 T. De invloed van de transportsporen op het 
magnetische veld is kleiner dan de invloed van de dippen in het magnetische 
veld. De transportgroeven kunnen dus niet verantwoordelijk zijn voor de 
gevonden spreiding. 

Invloed van de druk 

De invloed van de druk is tweeledig. 
Ten eerste beïnvloedt de druk de snelheid van de tonerdeeltjes, ten tweede 
beïnvloedt de druk de dosering van de toner op de wals. 
De invloed van de druk op de snelheid zou geen invloed mogen hebben op 
de spreiding van de deeltjes, maar de invloed van de walsruwheid kan groter 
zijn als de deeltjes een lagere snelheid hebben. 

Bij de eerste metingen bleek het moeilijk de toner in vacuüm goed te 
doseren. De zeef die in de doseertrechter was geplaatst ging dichtzitten 
waardoor er geen toner meer gedoseerd werd. Dit is opgelost door een 
grovere zeef te nemen, en de doseersnelheid terug te brengen. Door de 
grovere zeef werd het doseren bij 1 bar eenvoudiger. 
De doseersnelheid bij 1 bar was dus hoger dan de doseersnelheid bij 1 0 
mbar. Het is waarschijnlijk dat de doseersnelheid bepalend was voor de 
gemeten verschillen in selectiviteit van de eerste metingen. 

Invloed dosering 

De invloed van de dosering is nogal belangrijk gebleken. Tijdens het 
onderzoek was de verwachting dat de selectiviteit van de meter zou 
verbeteren als de doseersnelheid omlaag zou worden gebracht. De 
doseersnelheid bleek ook van invloed te zijn op de resultaten, maar anders 
dan verwacht verplaatste de verdeling zich in plaats van te versmallen of 
zelfs te verdwijnen (zie figuur 29). 
Om dit te begrijpen is het nodig een botsmodel voor de toner te maken. 
De verschillende tonerdeeltjes hebben een kans om onderling te botsen 
tijdens het transport over de wals, terwijl er in het theoretisch model van 
uitgegaan wordt dat de deeltjes elkaar niet zullen beïnvloeden. In het vervolg 
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van deze paragraaf zal worden beschreven hoe groot de invloed van de 
onderlinge botsingen zijn. 

Door de doseur wordt toner gedoseerd met een snelheid die ligt tussen de 5 
en 100 gram toner per uur. 
Per seconde komt dit dan neer op 1.4*1 o·3 tot 2.8*1 o-2 gram per seconde. 
De massa van een gemiddeld tonerdeeltje bedraagt 1 *1 0"12 kg, in een kg 
toner zitten dus 1 *1 012 tonerdeeltjes. 
De sleepdoseur heeft dus een bereik van 1.4*1 06 tot 2.8*1 07 deeltjes per 
seconde. 

Als er van wordt uitgegaan dat een tonerdeeltje per omwenteling 3.4 mm in 
de x-richting verschuift, is er een oppervlakte van 3.4*1 o-4 m2 per 
omwenteling beschikbaar voor de toner. Per seconde is er dan een 
oppervlakte van 1.1 *1 o-2 m2 beschikbaar. 

Als er van uitgegaan wordt dat een tonerdeeltje een oppervlakte van 
(11 *1 o-6

)
2 = 1.21 *1 0"10 m2 nodig heeft kan op deze manier het maximum 

aantal deeltjes worden berekend dat de wals kan verwerken zonder dat de 
deeltjes lagen gaan vormen. Deze hoeveelheid bedraagt dan 9.0*1 07 

deeltjes per seconde. 

De tonerdeeltjes zullen echter niet de gehele was gebruiken, maar zullen 
zich voornamelijk op de magnetiseerbare sporen bevinden. Het oppervlak 
daarvan beslaat de helft van de wals, ook de snelheid van de tonerdeeltjes is 
niet gelijk aan de snelheid van de wals. Voor de factor y die de verhouding 
FJFm,r beschrijft moest 1.25 worden genomen om de magnetisatie in fractie 
7 in overeenstemming te brengen met de gemeten waarden, het is 
waarschijnlijker dat deze factor ongeveer 0.5 is. Die waarde komt overeen 
met een snelheid van 2 m/s. 
Als deze twee factoren meegenomen worden in het maximaal aantal deeltjes 
dan wordt dat 2.7*1 07 deeltjes per seconde, ofwel ongeveer het aantal 
deeltjes dat door de doseur in de hoogste stand per seconde gedoseerd 
wordt. 

Verder kan worden aangenomen dat de snelheid van de tonerdeeltjes niet 
constant is, maar beïnvloed kan worden door de sterkte van het 
magneetveld. Dit is eenvoudig in te zien door de tangentiële magneetkracht 
te bekijken die op een tonerdeeltje werkt, deze is afhankelijk van zowel de 
sterkte van het magneetveld als de hoeveelheid magnetiseerbaar materiaal 
in het tonerdeeltje. Een tonerdeeltje waarvoor a. groot is kan ter plaatse x dus 
een hogere snelheid bereiken dan een deeltje waarvoor a. klein is. 

Het is duidelijk dat de aanname voor de theorie dat de deeltjes elkaar niet 
beïnvloeden geen stand houdt als de sleepdoseur op de hoogste stand 
staat. 

Het is mogelijk de invloed van het botsen te beschrijven. 
Op de plaats waar de toner van de wals zou moeten komen voldoet de toner 
aan de vergelijking 
Fe= Y Fm,r 
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Maar als de toner ten gevolge van botsen eerder van de wals komt moet 
deze vergelijking ook gelden. 
Voor het botsen moet de wet voor behoud van kinetische energie gelden, 
ofwel: 

met v1b de beginsnelheid van deeltje 1 en V1e de eindsnelheid van deeltje 1 
en v2b en V2e respectievelijk de begin- en eindsnelheid van deeltje 2. 

Dit mag ook geschreven worden als: 

m1 (V1e
2

- V1b
2
) /r = m2 (v2b

2
- V1e

2
) /r 

Waarbij r de straal van de wals is. 

(13) 

We definiëren nu Xn dit is de plaats waar een deeltje normaal van de wals 
zou stuiven. 
Ter plaatse Xn geldt: 

Waarbij C = 909 106 

We nemen nu aan dat v1b de snelheid is die deeltje 1 nodig heeft om ter 
plaatse Xn van de wals te stuiven. 
Invullen in (13) levert: 

Ofwel: 

Deze uitdrukking geeft de afstand x waarover een deeltje met 
volumepercentage ijzer a door een deeltje met massa m2 van de wals 
geslingerd kan worden ten gevolge van botsen. 

(14) 

Het is niet mogelijk de afstand precies te berekenen omdat de snelheid van 
de deeltjes over de wals niet bekend is, het is wel mogelijk deze af te 
schatten. 
Er van uitgaande dat (v2b

2- v1e
2) afhankelijk is van de afstand tot Xn kan de 

formule herschreven worden, gebruik makend van het resultaat van de 
metingen. 
Deze afhankelijkheid ligt voor de hand omdat ter plaatse Xn het 
snelheidsverschil gelijk is aan nul, en zowel de beginsnelheid van het eerste 
deeltje als de begin- en eindsnelheid van het tweede deeltje afhankelijk zijn 
van de magneetkracht. 
Invullen in (14) wordt dan: 

x2 - Xn 
2 = m2 (x - Xn) KI a 
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WaarbijKeen constante is die volgt uit de metingen. 
Als we (x - Xn) vervangen door ~x geldt: 

x2 = (Xn + ~x)2 

2 2 2 KI x - Xn = 2~x Xn + ~x = m2 ~x a. 

ofwel 

Deze formule geeft de afstand ~x weer waarover een deeltje met 
volumepercentage ijzer a. door een deeltje met massa m2 van de wals 
gestoven kan worden ten gevolge van botsen. 

(15) 

De afstand waarop de botsingen van invloed zijn volgt uit de metingen, zie 
figuren 29 en 30. 
De meting van de selectiviteit van fractie 4 laat een spreiding zien over de 
fracties 2 t/m 6. Als we er van uitgaan dat er geen mechanisme bestaat dat 
toner langer op de wals houdt, is het aannemelijk dat de toner die bij de 
selectiviteitmeting in fractie 2 terechtkomt daar komt door botsingen met de 
deeltjes in fractie 6. 
Hetzelfde geldt voor een meting van de selectiviteit van fractie 5. Deze 
spreidt over de fracties 4,5 en 6. 
Samengevat komt dit neer op: 
Toner uit fractie 4 komt terecht in bakje 2 ten gevolge van botsen met 
deeltjes uit fractie 6. 
Toner uit fractie 5 komt terecht in bakje 4 ten gevolge van botsen met 
deeltjes uit fractie 6. 

In getallen levert dit dan, aangenomen dat het begin van fractie 1 op x = 0.4 
staat, het begin van het magnetische veld: 

fractie 4 
fractie 5 

Xn x 

o.3o o.36 1.0 *1 o·12 

o.26 o.28 1.0 *1 o·12 
0.012 
0.017 

K 

7.8 *1 09 

8.9 *1 09 

De afstand Xn is het beginpunt van een fractiebakje, de afstand x geeft de 
middelpunten van de bakjes 2 en 4, en de massa m2 is de massa in het 
midden van bakje 6. 
Het gemiddelde van K is dan 8.3*1 09

, en deze waarde zal worden gebruikt. 
De volledige formule voor ~x is dan: 

(16) 

Op een afstand ~x van Xn kunnen alle deeltjes met een massa > m2 door 
botsen deeltjes met volumepercentage ijzer a. van de wals stoten. 

Hiermee is het mogelijk de afstand ~x te berekenen waarover het botsen van 
invloed is. 

46 



Fractie 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

L1x (m) 
1 
0.9 
0.6 
0.35 
0.15 
0.006 

Hieruit blijkt dat de invloed van botsen groter is voor deeltjes met een lage 
magnetisatie groter is dan voor deeltjes met een hoge magnetisatie, en dit 
bleek ook uit de metingen. 
Als de magnetisatie curve zou worden aangepast met behulp van deze 
formule zou de magnetisatie van de fracties met een lage magnetisatie dus 
hoger worden, terwijl de magnetisatie van fractie 7 vrijwel ongewijzigd blijft, 
en het is dus mogelijk dat het botsen van de deeltjes een gedeelte van de 
verschillen tussen de gemeten curve en de theoretische curve verklaart. 

Onvolkomenheden in de theorie 

Behalve de al beschreven mogelijke oorzaken voor het verschil tussen de 
gemeten magnetisatie curven en de theoretische magnetisatie curve is het 
ook mogelijk dat de adhesieve krachten op de toner ten onrechte zijn 
verwaarloosd. 

Om de resultaten van de theorie in overeenstemming te brengen met de 
gemeten magnetisatie curve is het nodig om voor y een waarde te nemen 
van 1.25. Dit zou betekenen dat de centripetaalkracht die op de toner werkt 
groter moet zijn dan de magneetkracht op de toner, en dat de toner toch op 
de wals wordt vastgehouden. 
Dit is niet erg waarschijnlijk en het meenemen van de invloed van de 
adhesieve krachten ligt voor de hand. De grootte van deze krachten is echter 
niet bekend, waardoor de invloed van deze krachten alleen benaderd kan 
worden. 
Hiertoe wordt formule 1 0 uitgebreid tot: 

Fe= Fm +Fadh 

En formule 11 wordt dan: 

a= (1 - K) I (y 990 x2
- 4.49 ) 

Waarbij K de invloed van de adhesieve krachten voorstelt. 

Formule 12 wordt dan: 

M = 300(1 - K) (y 990 x2
- 4.49 r1 

Als wordt aangenomen dat de adhesieve krachten ca 50% van de 
centripetaalkracht bedragen is de factor K ongeveer 0.5. 
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De theoretische magnetisatie curve kan met behulp van formule 19 worden 
aangepast, maar dit heeft vrijwel geen invloed op de verschillen tussen de 
theoretische en gemeten magnetisatie curven, alleen de waarde van y neemt 
af als de invloed van de adhesieve krachten groter wordt. 

De tonerdeeltjes die over die over de wals bewegen zullen waarschijnlijk 
loslaten op het moment de magneetkracht te klein wordt om de toner nog 
vast te houden. De tonerdeeltjes zullen weer op de wals terechtkomen als 
het magneetveld sterk genoeg is, en de tonerdeeltjes zal van de wals 
geslingerd worden als de magneetkracht niet groot genoeg is om de toner 
weer te vangen. 
Dit kan alleen als de som van de maximale magneetkracht en de adhesieve 
krachten groter is dan de centripetaalkracht die op een tonerdeeltje werkt. 

Er zijn dus twee mogelijkheden, de adhesieve krachten zijn wel van invloed 
of de snelheid van een tonerdeeltje is niet gelijk aan de omtreksnelheid van 
de huls. Gezien de resultaten van de metingen bij verschillende drukken lijkt 
het waarschijnlijk dat de invloed van de snelheidsverschillen tussen de 
tonerdeeltjes en de omtreksnelheid van de huls dominant is, maar de invloed 
van de adhesieve krachten kan ook invloed hebben op de waarde die voor y 
genomen moet worden. De adhesieve krachten hebben nauwelijks invloed 
op het verloop van de magnetisatie, en zijn daarom terecht verwaarloosd 
voor het beschrijven van de magnetisatie als functie van de plaats op de 
wals. 
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5. CONCLUSIE 

De meter zoals deze op dit moment in gebruik is voldoet wat betreft 
reproduceerbaarheid heel behoorlijk. Om een beter inzicht te verkrijgen in de 
exacte verdeling van de toner is het echter nodig om de meter op een aantal 
punten aan te passen. 
De meter is op dit moment al bruikbaar voor het bekijken van de verschillen 
tussen verschillende toners, maar een relatie tussen de resultaten van de 
meter, en de OVV van de toner is nog niet gevonden. 
De OVV wordt bepaald door deeltjes met een lage magnetisatie, terwijl de 
meter juist in dit gebied geplaagd wordt door een hoge onnauwkeurigheid 
ten gevolge van onderlinge botsingen. Ook de resolutie van de meter is te 
laag om een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid van deeltjes 
met een lage magnetisatie. 
Om een verband te kunnen vinden tussen de metingen en de OVV is het dus 
nodig de resolutie van de metingen te verbeteren, en de invloed van het 
botsen zoveel mogelijk te verwijderen. 

De conclusie is dat de meter bruikbaar is, reproduceerbare resultaten 
oplevert, en geschikt is voor het vergelijken van toners, maar een uitspraak 
over de exacte magnetische fractie verdeling van de toner, en de invloed 
daarvan op de OVV is vooralsnog niet mogelijk. 
Nader onderzoek aan de meetmethode is dus gewenst. 
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6. VOORTGANG 

Om de m.f.v. meter verder te optimaliseren en te begrijpen moeten nog een 
aantal zaken worden uitgezocht. 
Ten eerste moeten metingen worden gedaan waarbij de invloed van het 
botsen en de ruwheid van de wals wordt geëlimineerd. 
Het terugbrengen van de fouten in de wals kan door het afwerken van de 
huls met een toplaag die vervolgens glad afgewerkt wordt. Een mogelijkheid 
hiertoe is het verchromen van de wals, en deze vervolgens te polijsten. 

Om de invloed van het botsen te vermijden is een combinatie van de 
volgende factoren beschikbaar: 

• het vergroten van de diameter van de wals; 
• een hogere omtreksnelheid; 
• een groter aantal magneten op de wals; 

Al deze factoren hebben tot doel het scheidend oppervlak van de meter te 
vergroten. 
Door een hogere omtreksnelheid en een grotere diameter van de huls zal de 
centripetaalkracht toenemen, en dus moet de magneetkracht ook vergroot 
worden. Dit kan door het plaatsen van meer magneten op het oppervlak van 
de kern. 
De snelheid van de tonerdeeltjes kan worden vergroot door te werken bij een 
lagere druk. De metingen werden gedaan bij een druk van 1 0 mbar, deze is 
met dezelfde opstelling nog te verlagen naar ca 0.1 mbar. Het plaatsen van 
een inrichting die de druk op een constant niveau houdt is dan nodig in 
verband met lekkages van de kast. 

De kans op onderlinge botsingen van de tonerdeeltjes kan ook nog verkleind 
worden door de doseersnelheid van de sleepdoseur terug te brengen. Door 
een extra reductie van het toerental van de aandrijfmotor op te nemen is dit 
redelijk eenvoudig voor elkaar te krijgen. 
Met behulp van deze aanpassingen is het waarschijnlijk mogelijk een meting 
uit te voeren waarbij de onderlinge botsingen geen invloed hebben. 
Met behulp van een dergelijke meting is het mogelijk de magnetische 
fractieverdeling te achterhalen. 

Als de magnetische fractieverdeling bekend is kan de doseersnelheid 
verhoogd worden verhoogd. De factor botsen kan dan weliswaar niet 
uitgesloten worden, maar omdat dan bekend is hoe de fractieverdeling er 
uitziet, kan daarvoor gecorrigeerd worden, en eventueel is het mogelijk met 
behulp van die resultaten de meter in lucht te plaatsen. 

De resolutie van de meter is te verbeteren door een langere wals te nemen 
en het aantal fractiebakjes te vergroten. Bij een langere wals neemt de 
gradiënt van het magneetveld in de x-richting af, waardoor de invloed van de 
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dippen in het magneetveld ten gevolge van de overgangen tussen de 
magneten toeneemt. 
Als de resolutie van de meter verbeterd moet worden is het dus nodig de 
dippen in het magneetveld te elimineren, of op een zodanig niveau te 
brengen dat de invloed ervan beperkt wordt tot minder dan de breedte van 
een fractie bakje. 
De haalbare resolutie is dus afhankelijk van de egaliteit van het 
magneetveld. 
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8. BIJLAGE MEETOPSTELLING 

SCHEMA MFV-METER VERSIE 1 

TONERVOORRAAD 

DOSEERWALS 
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EXIT A TOR 

STUIFHUIS 
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9. BIJLAGE BEDIENINGSVOORSCHRIFT M.F.V. 

1. Principe 

De meting maakt gebruik van twee tegengestelde krachten die op de 
toner werken. De eerste is een centripetaalkracht als gevolg van het 
ronddraaien van de horizontaal opgestelde wals. De tweede is een 
magneetkracht als gevolg van de magneten die op de kern van de 
wals zijn bevestigd. De slingerwals is opgebouwd uit een conische 
magneetkern en een kunststof huls. De huls draait om de stilstaande 
kern en is voorzien van een magnetiseerbaar groevenprofieL De 
magneetkracht neemt af in de lengterichting van de slingerwals. 
De slingerwals wordt in een stuifhuis geplaatst dat is onderverdeeld 
in acht compartimenten en de toner wordt tijdens de meting axiaal 
over de huls getransporteerd met behulp van genoemde 
transportgroeven. Hierdoor ontstaan er in de compartimenten van 
het stuifhuis fracties onderscheidbaar op magnetisatie. De meting 
wordt uitgevoerd bij een druk van minder dan 1 0 mbar en bij 
omgevingstemperatuur. 

2. Apparatuur en Hulpmiddelen 

Voor het uitvoeren van een meting zijn de volgende onderdelen 
nodig. 

• poetsdoeken, verfkwast en stofzuiger; 
• mfv meter (voet met motor, sleep-doseur en excitator, stuifhuis, 

en magneetwals); 
• vacuümkast, Heraeus vaccutherm type VT 6130M + 

vaccuumpomp; 
• weegschaal, mettier pm11-k; 
• twee gelijkstroom voedingen, Delta ES 030 5 en Heynen 

Universa! Netzgerat EA 4000; 
• frequentiegenerator Philips PM 5131 en versterker Bruel en 

Kjrer type 2706; 
• gereedschap, dopsleutel 7 en inbussleutel 5; 
• multimeter. 

3. Voorbereidingen 

3.1. Zorg ervoor dat alles schoon is. Het stuifhuis (3) kan met een 
stofzuiger worden schoongemaakt evenals de slingerwals. De 
trechter van de excitator (1) en van de sleep-doseur (5) worden ook 
met de stofzuiger schoongemaakt. 
Indien nodig kan de slingerwals (voorzichtig) uit de bak worden 
verwijderd en met de borstel of een doek worden schoongemaakt 
Zorg ervoor dat ook de wals van de sleepdoseur (6) schoon is. Maak 
de onderkant van het blokje van de sleep-doseur (11) schoon met 
een metalen plaatje. 

55 



3.2. Plaats (indien nodig) de slingerwals voorzichtig terug in het stuifhuis, 
en steek de trechter (1) in de daarvoor bestemde opening aan de 
bovenkant van het stuifhuis. Plaats het stuifhuis op de voet(4) en 
steek de slingerwals in de daartoe bestemde opening. Let er op dat 
de slingerwals vrij kan draaien zonder de wand van het stuifhuis te 
raken en zet hem vast met behulp van de schroeven (8). Steek de 
trechter in de houder van de excitator en zet hem vast met de 
schroef (7). Zorg ervoor dat het stuifhuis op de juiste plek staan, zet 
het aluminium hoekje (9) tegen het stuifhuis en zet het met de 
schroef (1 0) vast. 

3.3. Zet de opstelling aan met knop (12) en controleer de instellingen van 
de voedingen en de versterker met een multimeter. Zie ook bijlage 1 
voor deze instellingen. 
• De excitator wordt aangestuurd met ca 1.5 V en 200 Hz 
• De spanning van de sleep-doseur kan worden ingesteld aan de 

hand van de gewenste doorzet, een spanning van 25 V 
correspondeert met een doorzet van ca 1 gram/minuut. Let 
erop dat de wals de juiste richting op draait (a) 

• De spanning van de slingerwals bedraagt 20 Volt. Zorg ervoor 
dat ook deze wals de juiste richting op draait (b). 

3.4. Zet de sleepdoseur uit met de knop (15) op de voeding, en de zet de 
opstelling uit met knop (12). 

4. Uitvoeren van de meting 

4.1. Vul de trechter (5) met ca 20 gram toner, en zet de opstelling vrij in 
de vacuüm kast. Hou tijdens het vullen de trechter van de excitator 
(1) dicht met een stukje papier. 

4.2. Sluit de vacuümkast en zet de vacuümpomp aan. Controleer of de 
sleep-doseur uit staat en zet de opstelling aan via knop (12). Laat de 
pomp draaien tot de onderdrukmeter (14) '0' aangeeft. 

4.3. Zet de vacuümpomp uit en sluit de kraan (13) op de vacuümkast 

4.4. Zet de sleepdoseur aan via de knop (15) op de voeding. 

5. Weergave resultaten/berekening 

5.1. Zet zodra de meting klaar is (ca. 15 min.) de opstelling uit via de 
knop (12) op de voeding, en open de kraan op de vacuümkast Laat 
de vacuümkast langzaam beluchten via het ventiel (16). 

5.2. Open de kast zodra deze weer op omgevingsdruk is, verwijder 
schroeven {8) en (10). Verwijder hoekje (9) en maak schroef (7) los. 
Haal voorzichtig het stuifhuis van de voet, en verwijder de trechter. 
Zet de bak op de weegschaal, en zet deze op nul. Haal uit het eerste 
compartiment (kleinste) voldoende toner om deze fractie te kunnen 
meten op magnetisatie en maak het compartiment schoon met de 
stofzuiger. Weeg het stuifhuis. Doe dit voor alle compartimenten. 
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