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Samenvatting.

In dit verslag worden diverse meetsystemen voor het meten

van druppelsnelheden in een vacuumontlading geanalyseerd.

De belangrijkste parameters in de analyse zijn de opbrengst

van het aantal meetbare druppels en de nauwkeurigheid in

de snelheidsbepaling. Met het uiteindelijk ontwikkelde

systeem kunnen snelheden tot 1000 m/sec met een nauwkeurig

heid van ± 2~~ worden vastgesteld. De resultaten van de eerste

metingen hebben een goede werking van het meetsysteem

aangetoond.

Verder zijn erosiemetingen met hoge wisselstromen (1-18k~)

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de erosie bij deze stroom

waarden niet wezenlijk verschilt van de erosie bij lage

gelijkstromen en lijkt de gedachte, dat druppelerosie

een proces is dat vooral door het collectieve gedrag van

de kathodespots wordt bepaald, te bevestigen.



-1-

Inhoud

I Inleiding

II TIe vacuumontlading

III Druppelsnelheidsmeting

1. Inleiding

2. Analyse van mogelijke meetsystemen

1. Meetsystemen gebruikmakend van bestaande

vacuumschakelaars

1. Selektief meetsysteem

2. :r:leetsysteem van 2 bestaande vacuum

schakelaars

3. Meting m.b.v. een piezo elektrisch kristal

4. T'leetsysteem met roterende waaier

2. Meetsystemen, niet gebruikmakend van bestaande

vacuums chake1aars

1. Meetsysteem met roterende waaier

(van grote afmetingen)

2. Meetsysteem met draaiende trommels

3. Ret toegepaste meetsyteem

4. Meetopstelling en meetresultaten

1. Meetopstelling

2. Meetresultaten

IV Erosiemetingen in een vacuumwisselstroomboog

1. Theorie

2. TIe proefopstelling

1. TIe vacuumschakelaar

2. Ret elktrisch circuit

3. T·letingen

4. Conclusies

Appendix I, II en III

bIz
2

4

7

8

15
18

18

30

30

37

41
41

49
51
51
52
55
59



I

-2-

INLEIDING.

Voor de beveiliging van elektrische transmissie en d~ributie

systemen worden vermogensschakelaars gebruikt. Deze zijn in

belangrijke mate verantwoordelijk voor een betrouwbare en

continue energievoorziening. De belangrijkste eisen die aan

een dergelijk apparaat gesteld moeten worden zijn:

1. Elke mogelijke belastingsstroom, die op kan treden in het

net waarin ze zijn opgenomen, moet kunnen worden in- en

uitgeschakeld.

2. Elke mogelijke kortsluitstroom die ontstaat t.g.v. het

falen van een ander onderdeel van het net moet kunnen

worden ingeschakeld en worden onderbroken.

3. Moet gedurende lange tijd (vele jaren) de mogelijk optreden

de belastingsstromen kunnen voeren.

Naast deze eisen in elektrisch opzicht (waaraan de schakelaar

zeker moet voldoen) zijn er een aantal "nevenll-eisen en wense

lijkheden, die bij de keuze van het soort sch~celaar van door

slaggevende betekenis kunnen zijn. Hiertoe behoren ondermeer

de volgende aspecten:

1. brand- en explosiegevaar

2. geluidshinder

3. onderhoud van de schakelaar

4. kosten van de schakelaar

5. levensduur

De vermogensschakelaars kunnen aan de hand van het medium waarin

onderbreking plaatsvindt worden onderscheiden in drie types nl.

oli~ gas-en vacuumschakelaars. Sinds o.a. de problemen met het

verkrijgen en instandhouden van een goed vacuum en met het

verkrijgen van goede kontaktmaterialen zijn opgelost, vindt deze

categorie een sterke opgang, dankzij een aantal aantrekkelijke

eigenschappen van deze schakelaar t.o.v. de andere twee catego

rieen (de voordelen komen vooral neer op de aspecten 1, 2 en 3).
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Het onderbrekingsvermogen van de vacuumschakelaar is echter nog

beperkt en ze wordt daaxom hoofdzakelijk aIleen nog maar in

distributienetten (10 tot 30 kV) toegepast. Het onderzoek aan dit

type schakelaar is dan ook speciaal gericht op het verhogen van

het onderbrekingsvermogen. Een van de oorzaken van het beperkte

onderbrekingsvermogen is het ontstaan van herontstekingen van de

schakelaar direkt na de nuldoorgang, waardoor het te onderbreken

spanningsniveau per schakelelement wordt beperkt.

Het vermoeden bestaat nu dat metalen druppels, die tijdens de

onderbreking uit de kathode worden vrijgemaakt en zich tijdens de

nuldoorgang in de bresruimte tussen de kontakten bevinden, van

wezenlijke invloed zouden kunnen zijn op het ontstaan van een

herontsteking.

l1ijn afstudeeropdracht valt in feite in twee onderdelen uiteen:

1. Het vaststellen van de snelheden waarmee deze druppels uit

de ontlad±llg verdwijnen.

2. Sen indruk te krijgen van de hoeveelheid materiaal, die bij

grote stroomdichtheden op de kontakte~van de kathode wordt

verwijderd.
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II TIe vacuumontlading.

I

I

fig. 1

I

I

In gesloten toestand is het raak

oppervlak tussen de twee kontakten

slechts een fractie van het totale

kontaktoppervlak. Wanneer de scha

kelaar stroom voert, vindt stroom-

doorgang plaats via deze raakvlak

jes. Bij het scheiden van de kon

takten vermindert het aantal vlak-

jes terwijl door de verminderde

kontaktdruk de overgangsweerstand groter wordt. Uiteindelijk zal

de stroomdoorgang plaatsvinden via een raakvlakje. Ret kontakt

materiaal zal op die plaats t.g.v. Joulse verwarming (I2R) zo

sterk worden verhit dat het smelt. Worden de kontakten nog verder

ui t elkaar getrokken dan ontstaat een "brugje" van gesmolten

materiaal. TIoor de hoge stroomdichtheid wordt de temperatuur zo

hoog dat een explosieve verdamping van het materiaal optreedt,

waardoor metaaldamp ontstaat en de ontlading tot stand gekomen

is. Afhankelijk van de grootte van de stroom zal deze ontlading

diffuus of gecontraheerd zijn.

A. TIiffuse ontlading.

Bij kleinere stromen «104A) is de ontlading diffuus. Bij dit

ontladingstype vinden aIle energetische processen zoals emissie

en ionisatie aan de kathode plaats. De anode is uitsluitend

collector van geladen en neutrale deeltjes. Omdat de energetische

prosessen aan de kathode plaats vinden, wordt de ontlading vnl.

bepaald door de eigenschappen van het kathodemateriaal.

TIe boogspanning is nagenoeg onafhankelijk van de stroom (voor

koperen kathode ± 20 Volt). Bij kleine stromen (grootte ook

weer afhankelijk van het kathodemateriaal) is er ~~n ontlading

aanwezig met een voetpunt (kathodespot) op de kathode. Bij

toename van de stroom splitst de ontlading in een aantal

parallelle ontladingen, die zich tegengesteld aan de Lorentz-



-5-

kracht uit elkaar bewegen, de zgn. retrograde beweging (koper

ongeveer 100 Amp. per spot).

Uit de kathodevlekken worden

1. elektronen

2. ionen

3. metaaldruppels en geringe hoeveelheid metaaldamp

vrijgemaakt.

ad 1. De elektronen bewegen richting anode en zorgen hoofdzake

lijk voor het stroomtransport.

ad 2. De vrijgemaakte ionen vallen gedeeltelijk terug in de

kathode en een ander gedeelte beweegt, tegen de veldrich

ting in, naar de anode.

De ionen, die de kontaktbres oversteken, veroorzaken

ladingsneutraliteit in het plasma, waardoor de el\tronen

slechts geringe energie nodig hebben om de anode te

bereiken. De op de kathode terugkerende ionen zorgen in

de eerste pl&~ts voor een sterke ruimtelading vlak voor

de kathode, zodat ionen onder invloed van dit veld uit

de kathode kunnen ontsnappen en in de tweede plaats voor

verhitting van de kathode, zodat nieuwe emissiecentra

(kathodespots) kunnen ontstaan.

ad 3. De metaaldruppels verdwijnen voornamelijk in een geringe

hoek (0-300 ) met het kathodevlak uit de kathode

Door deze processen verliest de kathode tijdens de ontlading

materiaal. De hoeveelheid die verdwijnt wordt uitgedrukt in kg

per Coulomb ladingstransport en wordt de Erosiegraad Er

(Erosion rate) genoemd.

~mkEr= .....-jI{t)G3t
met: A mk het massaverlies van de

kathode.

let) stroom door de schakelaar.
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E. Gecontraheerde ontladipg.

Eij grotere stromen (>lo4A) stijgt de boogspanning en blijken de

parallelle ontladingen zich aan de anode te bundelen, zodat een

geconcentreerde energietoevoer naar de anode plaatsvindt, waardoor
e

ook deze smelt en elktrisch aktief wordt. Hierdoor komt van de

anode veel metaaldamp vrij, die ook bij de nuldoorgang in de

bresruimte aanwezig kan zijn. De kans op herontstekingen wordt

hierdoor vergroot waardoor verslechtering van de onderbreking

optreedt. Eovendien vindt een sterk verhoogde anodeerosie

plaats. Redenen waarom dit ontladingstype zoveel mogelijk moet

worden vermeden.
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III Druppelsnelheidsmeting.

111.1. Inleiding.

Het eerste deel van de afstudeeropdracht was het vaststellen van

de snelheden van de druppels die tijdens de ontlading uit de

kathode worden vrijgemaakt en het ontwerpen van een meetsysteem

hiervoor.

Uit de literatuur z~Jn aIleen de snelheidsmetingen van Utsumi en

English (Journal of Applied Physics Vol. 46 No. 1 Jan. 1975)

bekend. Nadeel van deze metingen is dat zij de snelheden niet

gerelateerd hebben aan de grootte van de druppels. Bovendien is

twijfel gerezen over hun metingen, nadat door Daalder uitgevoer

de experimenten met behulp van infrarood fotografie uitwezen dat

de snelheden weleens beduidend hoger zouden kunnen zijn dan door

Utsumi en English gemeten was. Nadere analyse van het door hun

gebruikte meetsysteem toonde aan dat hun interpretatie hiervan

niet goed is geweest (hierop wordt verderop in dit verslag nader

ingegaan blz.22).

Eisen, waaraan het thans te ontwerpen meetsysteem moet voldoen,

zijn:

1. Snelheden tot ongeveer 1000 m/sec moeten kunnen worden

gemeten.

2. De snelheid moet gerelateerd kunnen worden aan de grootte

van de druppels.

3. De metingen moeten gebaseerd zijn op een redelijk aantal

druppels.

4. Daar de druppels vnl. in een hoek van 0-300 met het kathode

vlak uit de kathode verdwijnen moet binnen deze hoek

gemeten kunnen worden.

Omdat het wenselijk is, dat gebruik kan worden gemaakt van reeds

in het laboratorium aanwezige vacuumschake]aars, zijn in eerste

instantie de mogelijkheden hiermee onderzocht.



-8-

111.2. Analyse van mogelijke meetsystemen.

111.2.1. Meetsystemen gebruikmakend van bestaande vacuumschakelaars.

In fig. 2 is een doorsnede van de bestaande vacuumschakelaar aan

gegeven.

fig .. 2

w

fig. 3
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Fig. 3 geeft een meetsysteem weer bestaande uit vier trommels

A, B, C en n die concentrisch t.o.v. de kathode K zijn aange

bracht. In deze trommels zijn in axiale richting spleten ter

breedte d aangebracht. TIe trommels A en C zijn stilstaand en

zorgen ervoor dat aIleen nagenoeg radiaal uittredende deeltjes

worden gemeten. TIe trommels B en D worden met hoeksnelheid uu

rondgedraaid, terwijl hun spleten een hoek e t.o.v. elkaar zijn

verschoven. Op het moment dat de spleet in B voor die in A

geplaatst is, kunnen deeltjes bij B uittreden. TIeze deeltjes

kunnen aIleen op het opvangplaatje E terecht komen indien zij

een zodanige snelheid hebben dat zij bij C arriveren op het

moment dat de spleet in D juist voor de spleet in trommel A

geplaatst is. Aan de deeltjes, die we op het opvangplaatje

aantreffen, kunnen we dan afhankelijk van de plaats P op

het plaatje een snelheidsinterval toekennen, waarbinnen het

deeltje zich verplaatst heeft.

Berekening van de snelheid:

AIle hoeken worden gezien vanuit het hart van de kathode.

P E

/
1/

D
C

B
A

fig. 4

w
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p~ hoek tussen midden van de spleet in C en plaats P waar het

deeltje terecht gekomen is.

8= hoek tussen de spleten in de draaiende trommels B en D

f= hoek tussen de spleten in de trommels A en B

d= de breedte van de spleten

10= omwentelingssnelheid

Aangenomen Ra~ Rb

Kijken we nu naar de deeltjes, die onder een hoekp op het

opvangplaatje terecht zijn gekomen dan geldt:

Ret traagste deeltje (snelheid Vk) vertrekt bij trommel A als de

spleten van A en B zich juist beginnen te overlappen en komt bij

E aan juist wanneer de spleet van D voor p verdwijnt (fig. 5a).

Ret snelste deeltje (snelheid Vg ) vertrekt bij trommel A als de

spleten van A en B zich juist sluiten en komt bij E aan op het

moment wanneer de spleet in D voor P verschijnt (fig. 5b).

traagste deeltje:

fig. 5a

n
BA

snelste deeltje:

fig. 5b
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Voor Vk en Vg geldt dan:

en

Eij hoek e en p willen we deeltjes meten met snelheid V:

V= eRg, :: Rb~
(~ + r)

We kunnen nu ui tgaande van gegeven Rd, e, p en d de straal van de

trommel E bepalen, zodanig dat de relatieve fout in de gemeten

snelheid minimaal is.

d AV
V

Er moet dan gelden: - = a
dRb

met tN= Vg - Vk

daarui t vo19t: Rb= (V6 - 2)Rd

Passen we dit meetsysteem toe in een sehakelaar zoals deze

thans in het laboratorium \1ordt . gebruikt dan geldt:

Rd= 4,3 em

Rb= 1,93 em

wmax= 10.000 omw/min (maximum wordt bepaald door in de handel

zijnde roterende vaeuumdoorvoeren)
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Grafiek 1 geeft voor een drietal spleetbreedtes de maximale en

minimale snelheden die een deeltje kan hebben gehad, dat onder

een hoek Pop het opvangplaatje tereeht is gekomen.

v _ _ 24,8 _____
g-

(e + p) - 0,6344d

Vr= 24.:..c,~8__

(e + p) + 0,6344d

En/sec] (d in em)

Uit de grafiek zien we dat wanneer we met dit systeem snelheden

van 650 m/see binnen 2~/o nauwkeurigheid willen meten, spleten van

1/8 mm zijn vereist (dit is zo ongeveer de minimale breedte

gezien de afmetingen van de druppels).

Hoe zit het nu met de opbrengst van het aantal gemeten deeltjes?

Door spleet A gaat een fraetie 2l(~b deeltjes. (Ra ~ Rb)

Door spleet B gaat daarvan nog eens een fraetie 2T(~b

Als N het aBntal deeltjes is dat tijdens een experiment vrij

komt, dan bereiken maximaal

N ( 2~~b )2 deeltjes trommel C

d

c
fig. 6
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De deeltjes die niet afkomstig zijn van het deeloppervlak 0

van de kathode zullen zeker niet door de spleet in C gaan.

Als aIle plaatsen op de kathode even waarsehijnlijk zijn dan

zal maximaal een fraetie

van de bij C aankomende deeltjes door de spleet in C gaan.

Daarmee wordt het totaal aantal deeltjes Ne dat door de spleet

in C gaat:

d
Ne <7{Rk

Met d= 1/8 rom Rd= 4,3em Rb~ 1,93 em R~ 0,5 em

Uit experimenten met koperen kontakten (uitgevoerd door

Embreehts) blijken ongeveer 105 deeltjes per Coulomb ladings

transport vrij te komen. Dat betekent:

CONCLUSIE:I Een voldoende aantal meetbare depltjes en voldoende

meetnauwkeurigheid zijn met dit meetsysteem in een

bestaande vaeuumsehakelaar niet verenigbaar.
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III.2.1.2. Meetsysteem van 2 bestaande vacuumschake1aars.

In figuur 7 is een systeem weergegeven waarin 2 vacuumschake

1aars aan e1kaar geko~~e1d zijn. In de ene schake1aar zijn de

kontakten ondergebracht en vindt de ont1ading ~laats, terwij1

in de andere schake1aar het meetsysteem is aangebracht.

o~_r--

fig. 7

--

Lu

Het meetsysteem bestaat uit twee vaste schermen 81 en 82 met

daarin sp1eten ter breedte d aangebracht, die ervoor zorgen dat

nagenoeg radiaa1 uittredende deeltjes gemeten worden. Verder is

een draaiende tromme1 met s~leet eveneens ter breedte d aange

bracht. De tromme1 wordt met omwente1ingssne1heid~ rondge

draaid. In de tijd dat een dee1tje van 83 naar 82 beweegt za1 de

tro~me1 over een hoek e gedraaid zijn. Deze hoek is daarom een

maat voor'de sne1heid van het dee1tje. A1s een dee1tje o~ ~laats

Ponder een hoek P (fig. 7) terecht is gekomen, dan kunnen we

ook nu een minima1e en een maxima1e sne1heid, Vk en Vg aan dit

dee1tje toekennen.
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Er geldt dan: en

Grafiek 2 geeft de maximale en minimale snelheden voor een deel

tje op plaats P voor d= 1 mm en d= i mm

Verder geldt: R= 4,5 em

wmax= 10.000 orow/min

Uit de grafiek zien we dat met een spleetbreedte van i mm

snelheden tot 750 m/see met ± 2~/o nauwkeurigheid kunnen worden

gemeten.

door de eerste spleet
d2TiR door

deeltjes

Wanneer nu N deeltjes de kathode verlaten zal een fraktie 2~1

heen komen en daarvan weer een fraktie
d 2

de spleet in de draaiende trommel. Er komen dus N4~21R

in de trommel tereeht. Van deze deeltjes zal aIleen een

fraktie van de deeltjes,die van het oppervlak 0 van de kathode

(zie fig. 7) afkomstig zijn, door de spleet in 82 gaan. Voor

het aantal gemeten deeltjes Ng geldt dan (mits aIle plaatsen op

de kathode even waarsehijnlijk zijn):

met d= ~ mm

Rk= 0,5 em

R== 4,5 em

1= 11 em

-7Ng -< 2,8.10 N

dat betekent voor koperen kontakten:

N 2 8 10-2 deeltjesj
g < ,. Coulomb

CONCLUSIE: lOOk bij deze opzet kunnen voldoende opbrengst en

voldoende meetnauwkeurigheid niet sarnen gaan.
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111.2.1.3. Meting m.b.v. een piazo elektrisch kristal.

Wanneer op een piazo elektrisch kristal een kracht wordt uitge

oefend, ontstaat een spanning over het kristal, die een maat is

voor de uitgeoefende kracht. Het idee is nu dat we door het

kristal te beschieten met de druppeltjes uit de ontlading een

spanning over het kristal meten, die we kunnen vertalen in een

snelheid van het deeltje.

Er geldt: F oc U

p= JFdt
V= fFdt = cfu~

m m

U= spanning over het kristal

F= kracht uitgeoefend door het

deeltje op het kristal

m= massa van het deeltje

V= snelheid van het deeltje

C= konstante

p= impuls van het deeltje

Uit het verslag van Embrechts (E.H. 75 A 34) blijkt dat bij au
de druppeltjes afmetingen hebben in de grootte orde van

5.10-6 m doorsnee. Stel dat het deeltje tot stilstand kornt in een

tijd die in de orde grootte ligt van zijn diameter gedeeld door

zijn snelheid dan is de tijd At waarin het tot stilstand komt:

6t~ 5.10-8 sec. (bij een snelheid van 100 rn/sec)

De thans in de handel zijnde piezQ elektrische opnemers hebben

afsnij-frequenties van maximaal enkele honderden kHz, terwijl

het te onderzoeken verschijnsel in het frequentiegebied van

enkele tientallen ~z ligt.

CONCLUS1E: IDeze meetrnethode kan niet worden toegepast.

111.2.1.4. Meetsysteern met roterende waaier.

Een andere rneetmethode zoals deze reeds is toegepast door

Utsumi en English (Journal of Applied Physics Vol. 46 No. 1

Jan. 1975) is weergegeven in figuur 8.
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fig. 8

Hierbij is een waaier van bladen

concentrisch met de kathode aan

gebracht. Door nu de omwentelings

snelheid van de waaier te varieren

zal het aantal doorg~laten deel

tjes veranderen.

Om de werking van het filter geed

te begrijpen zullen we er in

eerste instantie vanuit gaan dat

de kathode een puntbron vormt en

dat dus aIle druppeltjes in

radiele richting door het filter

heen geschoten worden.

A Puntbron.

In fig. 9a is een segment van het filter weergegeven met daarin

de gebruikte grootheden aangegeven.

W= hoeksnelheid van het filter [~]sec
8= hoek tussen twee opeenvolgende platen

van het filter gezien vanuit de

kathode [rad1
1= lengte van een plaat [m]

p(v)= snelheidsverdeling van de massa die

bij de ontlading vrijkomt [s:cJ

Mo = totale massa die van de kathode vrij

komt [kg]

M(w)= totale massa die door het filter heen

komt [kg]

K(w)= ~.M(Wl transmissicoefficient
I•. 0

Ret deeltje met de laagste snelheid Vg dat

t=o nog juist door het filter heen kan komen

is een deeltje dat op t=O juist aan het

begin van plaat a het filter binnentreedt

en op t= ~ aan het eind van plaat b uit-w

e

1

\I
II
I/R
v

fig. 9a
w

..v-a b

\ I

\I

.~

fig. 9b

treedt.
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et= -w

\ 'I
\ ,
\ I

",'.
fig. 90

1
\~e2
~I
I'
I

fig. 9d

AIle massa met snelheid V <Vg zal dan niet door het filter heen

komen. Massa met snelheid Vm(zie fig. 9d)

nwl ( )Vm= nVg= e met n ? I

kan niet door het filter heenkomen wanneer het binnentreedt

binnen een hoek

ofweI met

Aangenomen dat aIle intreehoeken 62 even waarsohijnlijk zijn,

is de kans dat massa met snelheid V > V niet door het filterm g
heenkomt:

dus de kans van doorlaten I
I
n

n - I
= ---n

OfweI bij gegevenwis de kans F(Vm) dat massa met een snelheid

Vm > Vg wordt doorgelaten:
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F(Vm)
1"r---------------------- w=o

_-------- w:oW I

_----- W':lW,

w=l.iw,

0,5

fig. 10

Voor de massa M(w) die bij gegeven w door het filter heenkomt

geldt:

ceo

M(w)= ~! F(Vm) p(Vm) dVm

"
Hoe bepaal je hieruit p(Vm)?

(dit wordt v.oor diverse w

gemeten)

k(W)= transmissie

coefficient

c;o

k(w)= - l/eJ~:w) dVm
wl
-e-

dus:

I' 1
k(w)= - e

p(Wl)(_ 'wf.,). 1 1 p(wl)e +we If
1r

wl we II

p(e)= T · k(U»
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utsumi en English hebben, voor zover dit uit hun publikatie

blijkt, verondersteld dat de doorlaatkar~(teristiekvan het

filter steeds rechthoekig is en dat bij verandering van het

toerental aIleen de grenssnelheid, waarbij nag juist deeltjes

I kunnen uittreden, verschuift.+ret gevolg hiervan is dat zij

voor het verkrijgen van de snelheidsverdeling de eerste af

geleide van de transmissiecoefficient hebben genomen i.p.v.

de tweede afgeleide. (Bovendien ontbreekt daardoor een met

het toerental evenredige coefficient.) Zij hebben hun systeem

dus verkeerd geinterpreteerd.

B. Nadere analyse van dit meetsysteem wanneer de kathode

niet meer als puntbran kan worden beschouwd.

referentie-as

fig. 11

1

p

If,

referentie- as

~
2

deeltje
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~l= hoek die plaat 1 ma8kt met de referentie-as ~+ (t=O fl=O)

f2= hoek die plaat 2 maakt met de referentie-as K-+ (t=O ~2=e)

e= hoek tussen 2 opeenvolgende platen

~dO= hoek waaronder het deeltje de spleet tussen plaat 1 en

plaat 2 binnentreedt op t= 0 gemeten t.o.v. plaat 1 ~ +

en 0 < ~dO < 0

~= hoek tussen de richting waarin het deeltje de spleet binnen-

treedt en de radiele richting in dit punt ~ +

1= lengte van een plaat

R= afstand tussen hart kathode en "begin" van een plaat

r= straal van de kathode

V= snelheid van het deeltje

w= omwentelingssnelheid van het filter

p= hoek die het deeltje met de referentie-as maakt

Rd= afstand van het deeltje tot het hart van de kathode

Figuur 11 geeft aan hoe een deeltje zich in het filter beweegt

en kan aIleen door het filter heenkomen als:

lf2 < P< Lfl zolang % < R + 1

ofwel
Vt sin 0<. lJ)

Lut - e < arctg vtCOs;(-:tR - 1 dO <:.. wt

-Rcoso< + /R2cos2 + 2Rl + 12
I

voor 0 < t <.. --------V----------

voor tl«< 1

un 0< If) WI
P V - e <: R - 1 dO < p -v

1 + pI
met 1t- -n-- J:'V

O<p<l
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Voorwaarden voor ~ worden daarmee:

0«(1 + ¥) (i + ~ dO)

6f

C>«(~O + f;)2

W12
als tfdO>W

als

Hiermee kunnen we berekenen hoe groot de kans is dat een deeltje

dat met snelheid V beweegt door het filter heen komt:

Er kunnen 2 gevallen worden onderscheiden:

Ad 1 Hierbij kunnen we opnieuw twee gevallen onderscheiden nl.

W12
a. 0 <lfdO< RV

W12
b. W<fdO< e

ad a kans dat het deeltje binnen d(~dO) binnentreedt is

~e
de kans dat het deeltje binnen d(fdOY binnentreedt

en door de spleet heenkomt
- (Vi[;o + ff.)2
~1'£dO) J p(<><) dO(

R 1
(1 + II) ~ + (~dO - e))

waarin p(~) de kansverdeling dat het deeltje bij

binnenkomst in

beweegt.

hoeko< t.o.v. de radiele richting
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de kans dat het deeltje binnen 0 <1dO (;~ binnen

treedt ~n uittreedt wordt dan;

o (1 + R/1) (~ + (~dO -e»

ad b De kans dat het deeltje binnen Wi: <lfdO <e binnen

treedt ~n uittreedt wordt daarmee (analoog aan a):

kans dat een deeltje uittreedt:

e NfdO + VuJ:)2
J d(~d02 J pC"') do<.

o (1 + R/1) (If + (fdo - e»

SAMENGEVAT: Kans F(V) dat een deeltje met snelheid V door het

filter heenkomt;

101 2
1. Als V>R'8

w1 2

"RV

F(V)= J
o

cVlfdf) + ~)2

J p(",) d~ +

(1 + R/1) (1f + (~dO - e»



e
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(1 + R/l ) ~ + tfdO)

J p(<><) d '"

(1 + R/l ) ~ + lfdO - e)

e

F(V)~J
o

~~
'8"

We kunnen nu traehten een meetsysteem te ontwerpen voor een

bestaande laboratorium-sehakelaar, waarbij we ons tot doel

stellen deeltjes tot 900 m/see te kunnen meten.

A. Meetsysteem waarbij we de kathode opvatten als een puntbron.

Als we tot snelheden van 900 m/see willen meten, moet gelden

Wmaxl-8'- = 900 t UJ 21(.10.000
me max= Go
(maximaal toelaatbaar toeren

tal van de vaeuumdoorvoer)

1dan 8' = 0,86 neem b.v. e= 0,436 rad= 2,50

1= 3,75 em

dan geldt:

De meetopstelling wordt dan als voIgt:

KJ)dS=
~3,75 em.

fig. 12
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B. Meetsysteem waarbij rekening gehouden wordt met de eindige

afmetingen van de kathode.

Gebruikmakend van de formules op blz. 25 kunnen we van het

meetsysteem in fig. 12 de filterkarakteristiek afleiden,

rekening houdend met de eindige afmetingen van de kathode.

Als we uitgaan van een kathodedoorsnede van 5 mm dan zal een

deeltje wat van de rand van de kathode vertrekt met een

maximale hoek 0<. van 9,50 het filter kunnen binnen treden.

Als alle plaatsen op de kathode voor een spot even waarschijn

lijk zijn, dan geldt voor pee><:) een nagenoeg cirkelvormige

verdeling (zie fig. 15).

I
/

fig. 13

-lX,max

Wanneer meerdere spots tegelijk op de kathode aanwezig zijn,

zullen deze t.g.v. de retrograde beweging een voorkeur hebben

zich meer naar de rand te begeven. De gestippelde verdeling

lijkt dan een redelijke benadering te zijn, die bovendien

analytisch vrij eenvoudig is.

Voor pee><) geldt dan: 1p(o<)=~
~ax

= a

Als we voor ~max 80 nemen, kunnen we de volgende filter

karakteristiek afleiden (zie appendix I):
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(V>0,225n)

W12 .. w12
Als (R+l)e <V< Re of\vel 0,064n <V<0,225n

F(V,W)= 1 er1\~ lQ" + (1~ R/1) e2 - ~! eJ
2«max l?V lTV~- v

= 82 [15,5910-5{f+ 228,47 10-5 -17,1310-5 vJ

ofwel 0,0578n <. V<. 0,0643n

f: -5 I rn -5 n -5 n
2 -~= 82~63,5 10 Vv - 77,1 10 V + 0,6 10 ~ -237,9 10 J

In grafiek 3 ZlJn voor een viertal toerentallen (0, 1000, 5000

en 10.000) de filterkarakteristieken weergegeven zowel voor

puntbronbenadering als voor eindige afmetingen.

CONCLUSIE, die we uit grafiek 3 kunnen trekken:

1. Bij deze opstelling mag de kathode zeker niet als

puntbron worden beschouwd.

2. Met dit filter kunnen snelheden groter dan

± 500 m/sec niet meer worden gediscrimineerd.
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Ret lijkt met de onderzoehte methoden onmogelijk een goed

meetsysteem binnen een bestaande sehakelaar te ontwerpen.

Vandaar dat onderzoeht wordt of een meetsysteem van grotere

afmetingen weI aan de gestelde eisen kan voldoen.

111.2.2. Meetsystemen. niet gebruikmakend van bestaande

vaeuumsehakelaar.

111.2.2.1. Meetsysteem met roterende waaier (van grote afmetingen).

In figuur 14 is het meetsysteem weergegeven waarvan in appendix II

de filterkarakteristiek bepaald is.

1 e = 2,50... ,.

~
R __J e R = 1.2,25 em.

kathode ,g 5 mID.
1 = 3,75 om.

fig.14

In grafiek 4 zijn de filterkarakteristieken weergegeven van dit

systeem bij puntbronbenadering en bij in aehtneming van de eindige

afmetingen van de kathode.

CONCLUSIE: IDi t systeem kan met een geringe fout door een punt

bron worden benaderd.

111.2.2.2. Meetsysteem met draaiende trommels.

D

fig.15
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Bovenstaand is een meetsysteem weergegeven bestaande uit 2

vaste trommels A en B met spleten ter breedte g en 2 draaiende

trommels C en D. In C is een spleet (breedte d) aangebracht en

aan de wand van trommel D worden de deeltjes opgevangen.

De trommels A en B beperken de intreehoek van de druppels in het

meetsysteem.

Het doel is nu bij gegeven trommeldiameters de spleten g en d

zodanig te kiezen dat bij een gestelde meetnauwkeurigheid de

opbrengst maximaal is.

De onnauwkeurigheid in het systeem wordt bepaald doordat de

deeltjes met kleinste snelheid Vk en grootste snelheid Vg

op dezelfde plaats terecht komen.

C

D

fig. 16

Deze kunnen op dezelfde plaats terecht komen als:

- ~ RD/RC - Q(max(RD - Rc}-
~

x2
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Xl: verplaatsing die het traagste deeltje t.o.v. het punt a
van trommel D maakt t.g.v. het draaien van trommel D

dus

verplaatsing die het traagste deeltje t.o.v. het punt a
van trommel D maakt t.g.v. het feit dat het deeltje niet

in het hart van de spleet in trommel e uittreedt.

verplaatsing die het traagste deeltje t.o.v. het punt a
van trommel D maakt t.g.v. het feit dat het deeltje bij

trommel e niet radieel uittreedt.

1 1 d RD/Re + 2«ma:x:(RD - lie)
~ = Vk - W (RD - lieJ RD

Eis:

dan

tot 800 ID/sec met ± 15% nauwkeurigheid meten

d.w.z.: Vg= 920 m/sec
Vk= 680 m/sec

d RD + 2lXmax = 38,4 10-5W RD (voorwaarde 1)
Re(RD - RC)"

O<max?

A

fig. 17

eXmax = ~-p = RB : RA - 2~B

B
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Voorwaarde 1 wordt dan:

d Rn 2g g -5
~r.cR 'R) + R It - ~ = 38,4 10 WRn.tlC n - C B - A .tlB

Hoe zit het nu met de opbrengst?

Deeltjes kunnen alleen door spleet 1 en 2 gaan als de spot op

oppervlak 0 van de kathode brandt. De spot " ziet" spleet 2 dan

gemiddeld in een hoek van 2~B radialen.

Door spleet 2 gaan dUB °2 -lL- N deeltjes met N het totaal
l(Rk 4l[RB

aantal vrijkomende deeltjes.

3 rl0= 3g.2Rk dus 2 ~---- N deeltjes gaan door spleet 2
T(R~B

daarvan wordt een fractie 2~~C gemeten

3 g2 d
dus totaal 2 -2 ---- N deeltjes.

11 R0tB2~RC

CONCLUSIE: g en d moeten zo gekozen worden dat g2d maximaal is

en dat g en d voldoen aan

d Rn 2g
'Rc('Rn - 'RC) + RB - RA

De opbrengst kan worden verhoogd door in trommel C meerdere

meetspleten aan te brengen en in trommel A en B het aantal

spleten te verhogen.

D

q -----in __

C9===--=: =1n+l
1--- -- --

fig. 18

meettraject n

meettraject n+l
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Het aantal meetspleten in trommel C moet zo gekozen worden dat

deeltjes die door meetspleet n de trommel binnep~omen ook op

meettraject n terecht komen en dit wordt in feite bepaald door

de hoogste omwentelingssnelheid van de trammel gecombineerd

met de minimale snelheid van de deeltjes. Het aantal spleten

in de trommels A en B moet zodanig zijn dat een deeltje, af

komstig van de rand van de kathode, wat door de spleet An in

trommel A gaat, niet door de spleet En-I kan (zie fig. 19).

fig. 19

B

~Bn-l

Beide meetsystemen (roterende waaier en draaiende trommels)

komen in principe voor toepassing in aanmerking. Vergelijking van

de nadelen die aan beide systemen kleven (zie hieronder), laat de

voorkeur uitgaan naar het systeem met de draaiende trommels.

Nadelen:

a. Roterende waaier.

1. k(w) moet bepaald worden uit meerdere experimenten. Deze

experimenten kunnen nooit identiek zijn, omdat we te

maken hebben met een statistisch proces.

2. De nauwkeurigheid van de metingen is moeilijk te bepalen

(2e afgeleide nemen, differentieren instabiel).

3. De deeltjes komen in een kleine hoek in aanraking met de

platen van het filter. De vraag is of deze druppels weI

allemaal ingevangen zullen worden door het filter.
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4. Werktuigbouwkundige bezwaren, omdat bij hoge toerentallen

de centrifugale krachten op de platen byzonder groot worden.

b. Draaiende trommels.

1. Opvang van deeltjes op bewegende wand, zou problemen

kunnen geven met aanheohting van de druppels (dit is echter

controleerbaar door voor versohillende toerentallen de

snelheidsverdeling vast te stelle~.
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111.3. Het toe~paste meetsysteem.

In fig. 20a en b zijn een dwars-, resp. lengtedoorsnede van het

meetsysteem waarvoor gekozen is, weergegeven.

In de trammels A en B zijn een 80-tal spleten aangebracht, terwijl

in C 10 meetspleten zijn gemaakt.

M.b.v. de formules op page 34 kan worden berekend dat het aantal
. deeltjes/gemeten deeltJes ± 30 Coulomb bedraagt.

Aan de wand van trammel D is voor elk meettrajeot een metalen

folie aangebraoht, waarop de druppels worden opgevangen. Daze

folies kunnen worden uitgenomen en onder een miorosooop worden

geanalyseerd.

Doordat de druppels, die op grotere hoogte op het folie tereoht

kamen, een grotere afstand tussen de trammels C en D hebben

afgelegd, is de snelheid v~n het deeltje zowel afhankelijk van de

afstand x als van de hoogte y.

In de anode is een triggerpen T aangebracht waarrnee m.b.v. een

hoogspanningspuls de ontlading wordt g~start.

In appendix III is bij een omwentelingssnelheid van 10.000 omw·/min•

voor een vijftal Y-waarden V= f(x) weergegeven. Verder is in een

grafiek V= f(x) (y=O) voor n= 4000, 6000, 8000 en 10.000 omw·/min•

weergegeven.

Hoe komt zoln grafiek tot stand?

Voor een "ideaal" deeltje(komt in het midden van de spleet in C

in radiele richting binnen) geldt:

V= .!:o!
x

D

K

fig. 21
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meettra:jekt

RA = 25 rom.

RB = 51 mm.

RC = 56 rom.

Rn = 138,2 rom.

g = 0,4 rom.

d = 1,2 rom.

fig. 20a
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Ret "ongunstigste" deeltje (komt binnen aan de rand van spleet

in C met maximale afwijking t.o.v. de radiele richting) komt een

afstand foX verschoven t.o.v. het "ideale" deeltje terecht. Voor

~x geldt:

D

C

d/.2 \ ----<ax

----=- -=- - --~~=-

)
fig. 22

in grafiek:

"ideale" deeltje

"ongunstigste"deeltje',

nnauwkeurigheid in de snelheidsbepaling

X

fig. 23
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111.4. Meetopstelling en meetresultaten.

111.4.1. Meetopstelling.

In onderstaande figuur is het elektrische circuit weergegeven.

1v'18

-r
accu's I

I
I

M8

VS

fig. 24

Een schakelcyclus verloopt als volgt:

1. M.b.v. de magneetschakelaar MS wordt op t= 0 het circuit onder

spanning gebracht.

2. Via een hoogspanningspuls op de triggerpen T wordt ten tijde

t= tl de ontlading op gang gebracht.

3. Door het ontsteken van de parallel-thyristor Tp wordt de vacuum

ontlading gestopt (t= t3).

4. De stroom die nog door Tp vloeit wordt d.m.v. MS onderbroken

(t= t4).

111.4.2. Meetresultaten.

De eerste voorlopige metingen zijn uitgevoerd zonder het

stationaire filter (d.w.z. zonder de trommels A en B). De

experimenten zijn uitgevoerd met Cu-kontakten bij een toerental

van 500, 1200 en 3000 omw·/min•• Bij de metingen van 1200 en

3000 omw·/min• waren 9 van de 10 meetspleten dichtgeplakt zodat
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maar 1 meetspleet overbleef en dit meettrajeet uit meerdere

folies kon bestaan. Onderstaande foto geeft een beeld van de

vaeuumontlading.

tijdbasis
5 msee/

em

1J (lOIV/ )
~ b em

De hierna volgende serie grafieken geven het volgende weer:

grafiek 5a: De gBmeten snelheid van de druppels als funetie van

de diameter die zij op het folie hadden bij een

toerental van 500 omw.; .mln.

grafiek 5b: Ala a, maar bij een toerental van 1200 orow·/min •

Bovendien is hierin het onnauwkeurigheidsinterval

aangegeven.

grafiek 5e: Als a, bij een toerental van 3000 omw·/min •

(Hierbij zijn niet alle druppels gemeten, de gear

eeerde gebieden in de grafiek geven de gBbieden aan

die niet zijn onderzoeht.)

grafiek 5d: V= f(x) voor een toerental van 3000 omw./ .mln.
zonder stationair filter.

grafiek 5e: Vgem= f(diam.) gebaseerd op de beperkte meting bij

3000 omw·/min••
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CONCLUSIE: 1. De metingen bij 500, 1200 en 3000 omw·/min•

bevestigen elkaar, hetgeen betekent dat er naar

aIle waarschijnlijkheid sprake is van een goede

"direkte" hechting van de druppels op het folie.

(Met een direkte hechting wordt bedoeld dat de _

druppels hechten op de plaats waar zij het eerst

met het folie in aanraking komen)

2. De metingen tonen aan dat de snelheden van de

druppels niet zo hoog zijn als uit de opnamen

m.b.v. infrarood-fotografie werd vermoed.

(Hieruit ontstond het vermoeden dat een groot

gedeelte snelheden in de buurt van en hoger dan

500 m/sec zou hebben.) Mogelijke verklaring hier

voor is dat de druppels met dergelijke snelheden

zo klein zijn dat ze m.b.v. de microscoop niet

op het folie zijn te onderscheiden.

3. De gemiddelde snelheid der druppels neemt toe bij

afnemende druppeldiarneter.
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IV Erosiemetingen in een vacuUIDwisselstroomboog.

IV.l. Theorie.

In een vacuUIDontlading worden door de kathodespots ionen,

metaaldamp .. en metaaldruppels gegenereerd, waardoor de kathode

massa verliest. Het massaverlies t.g.v. metaaldamp is klein in

vergelijking met de andere twee verliesproeessen.

TIe ionenstroom is hoofdzakelijk loodrecht vanaf het kathode

oppervlak gericht, d.w.z. de ionen bewegen naar de anode, het

geen mogelijk is door de hoge kinetische energie die zij

bezitten. TIcor de aanwezigheid van de ionen heerst ladings

neutraliteit in het plasma en is de boogspanning gering (enkele

tientallen Volts). Metingen ui tgevoerd door Kimblin (1973)
hebben aangetoond dat er een ionenstroom is van *11% van de

hoofdstroom. TIavis en rliller hebben voor koper de verdeling van

de waardigheid van de ionen vastgesteld en vonden (voor I= 100 A)

eu2+ 55%, eu3+ 15%

TIe gemiddelde lading van een ion is dus 1,85. Met deze gegevens

kan het kathodeverlies ten gevolge van ionenerosie Eri worden

berekend. Er geldt nl.:

I· MEr·= ~
1. I a ge met Ii: ionenstroom

I a : boogstroom

M massa van een ion

g gemiddelde lading

e elementaire ladingseenheid

TIit levert voor koperen kontakten een ionenerosie van 39,2 ~/C
Metingen van TIaalder (1976 J. Phys. TI. Appl. Phys. 9 2379-2395)
hebben aangetoond dat het massaverlies t.g.v. vrijkomende metaal

damp zeker niet groter is dan l~~ van de totale erosie, maar naar

aIle waarschijnlijkheid nog geringer.

In fig. 25 zijn meetresultaten van gelijkstroommetingen in een

grafiek aangegeven. Horizontaal is de doorgestroomde hoeveelheid

lading en vertikaal de erosiegraad uitgezet.



Er
(pg/O)

150

100
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140 A kathode ¢ 10

120-200 A kathode ¢ 25

55 A kathode ¢ 25

ladings transport
(0)

figuur 25

We zien hieruit dat de erosiegraad zeker niet constant is maar

bij grotere ladingstransporten sterk stijgt. Daar de ionenerosie

nagenoeg constant is en de metaaldamperosie verhoudingsgewijs

gering is wordt deze verandering hoofdzakelijk veroorzaakt door

verandering in druppelerosie. Terwijl de ionenerosie een

fundamenteel proces in de vacuumontlading lijkt te zijn, zou de

temperatuurstijging van het kathode-oppervlak een verklaring

kunnen zijn voor de toenemende druppelerosie.

De thans uit te voeren erosiemetingen bij wisselstroom worden

verricht om overeenkomst of verschil met gelijkstroommeting

vast te stellen. De metingen werden uitgevoerd bij hoge stroom

dichtheden (107 A/m2 ) zodat de energie-input in de kathode vrij

hoog is en de invloed hiervan op de druppelerosie bekeken kan

worden. Bovendien zal getracht worden de kontakterosie als

functie van de tijd vast te leggen, zodat een indruk gekregen

kan worden van de hoeveelheid materiaal die tijdens de nul

doorgang in de bresruimte aanwezig is, (daarvoor moet ook de

snelheid van de druppels bekend zijn).
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IV.2. De proefopstelling.

De erosiewaarde wordt gegeven door de volgende vergelijking

- t
/ i(t)dt

met 6M ge\vichtsafname van de

kathode

i(t) de boogstroom

Wil men dus de erosiewaarde kennen dan moet de stroom door de

schakelaar worden gemeten en de gewichtsafname van de kathode

worden vastgesteld.

IV.2.1. De vacuumschakelaar.

De erosiemetingen werden verricht met een vacuumschakelaar, die

in fig. 2 is getekend.

De schakelaar bestaat uit een vaste en een beweegbare elektrode,

respectievelijk anode en kathode. De beweegbare elektrode is

gemonteerd in een metalen balg en gekoppeld aan een uitschakel

apparaat.

Het uitschakelapparaat kan op cOIT@ando de twee elektroden scheiden

over een vooraf bepaalde afstand met een gemiddelde snelheid

van ± 1,5 m/sec •

Voor het verkrijgen van het vacuum is een turbomoleculairpomp

gebruikt, terwijl tijdens de experimenten een ionengetterpomp

is toegepast. De druk was, voor de aanvang van de experimenten,

altijd< 5.10-7 (rom Hg).

De elektroden waren gemaakt van OFHC (Oxygen Free High

Conductivity) koper. De kathode was vlak terwijl de anode

enigszins spits toelopend was gemaakt om ervoor te zorgen dat

de ontlading in het midden van de kontakten werd gestart, om

het over de rand lopen van de spots zoveel rnogelijk te beperken.
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kath~

fig. 26

IV.2.2. Het elektrisch circuit.

De vacuumschakelaar is opgenomen in het in figuur 27 getekende

circuit. De stroom wordt geleverd uit een aantal parallel ge

schakelde LC-seriekringen. De condensatoren worden via een drie

fasen gelijkrichtbrug en eon t:fo uit het lichtnet opgeladen. De
oplaadspanning van de condensatoren bepaalt de topwaarde van de

stroom, die in het circuit gaat vloeien. De condensatoren en

spoelen zijn zo op elkaar afgestemd dat de stroom uitslingert

met een frequentie van 50 Hz.

De werking van het circuit is als volgt. Net behulp van kontakt

1 van de persluchtschakelaar wordt het circuit ingeschakeld. De

condensatorbatterij zal zich via de aanvankelijk nog gesloten

vacuumschakelaar gaan ontladen. Kort na het starten van de

stroom (± 0,5 msec.) wordt de vacuumschakelaar geopend, zodat in

de schakelaar een boog ontstaat. Van kontakt 2 van de perslucht

schakelaar, dat mechanisch met kontakt 1 verbonden is, kan het

inschakeltijdstip worden verschoven t.o.v. het inkomen van

kontakt 1, zodat daarmee de boogduur in de vacuumschakelaar kan

worden geregeld. De spanning over de vacuumschakelaar wordt

gemeten via een gemengde deler. De stroom wordt via een coaxiale

meetshunt van 0,8 mJtgeregistreerd. Het verloop van de schakel

handelingen werd gestuurd door een tijdvertragingseenheid, waar

door een goede reproduceerbaarheid van de schakelcyclus werd

verkregen.



1aadscheider pers1uchtschake1aar (Oer1ikon)
kontakt 1

I
\J1
VI
I

200 J'iI50 pF
AVS

10000 pF

==::::= gap
200V

\

I
I
\

\

\

\

\
kontakt 2 I

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

1
trafo

220V/10 kV

fig. 27
I
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Het verloop van de spa~~ing over de vacuumschakelaar en de

stroom door de meetshunt tijdens een schakelhandeling is weer

gegeven in fig. 28. De totale hoeveelheid lading die tijdens de

vacuumontlading door de schakelaar gevloeid heeft wordt gegeven

door de grootte van het in figuur 28 gearceerde oppervlak. Ook

bij gesloten vacuumschakelaar zal spanning over de schakelaar

aanwezig zijn wanneer deze stroom voerT, dit t.g.v. altijd aan

wezige weerstand en induktiviteit in het circuit tussen de

aansluitingen van de deler.

Voor de hoeveelheid, door de boog, getransporteerde lading Q

geldt:

t 3 •
Q== ! !sinwt dt == - ~(coswt3 - coswt2)

t 2

Om het massaverlies als funktie van de tijd te kennen moet t 2
vast genomen worden en t3 worden gevarieerd.

1

inkomen
kontakt 2

It 3

I
I
I
I
I

I I--I
I

inkomen openen
kontaktl VS

fig. 28
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IV.3. Metingen.

De waarnemingen en uitkomsten van de berekeningen zijn weer

gegeven in onderstaande tabel.

Rierbij zij het volgende opgemerkt:

1. In de ge kolom is de gemiddelde stroomdichtheid voor het hele

kathode-oppervlak aangegeven (bij de topwaarde van de sinus).

In de 10e kolom is de gemiddelde stroomdichtheid gegeven over

het oppervlak waarop sterke kathode-erosie kan worden waar

genomen (ook bij de topwaaxde van de sinus).

2. Uit de eerste experimenten bleek dat de erosiegraad voor een

hele en een halve sinus slechts een gering verschil vertoonde

zodat het m.b.v. meerdere metingen vastleggen van de erosie

veranderingen als funktie van de tijd niet mogelijk was.

Onderstaand geven de eerste twee foto's het verloop van de stroom

weer voor een halve en een hele loop van 6 ~~ topwaarde. Ret

spanningssignaal kan aIleen worden gebruikt om de boogduur vast

te stellen, daar induktiviteiten en weerstanden in het circuit

meting van de boogspanning sterk hebben beinvloed. Daaronder is

een foto afgebeeld van het kathode-kontakt na een stroomdoorgang

van een halve loop topwaarde 6 kA. De vierde foto is een afbeel

ding van het kathode-kontakt na een hele loop van 18,75 kA.



A '" A

I (leA) boogduur aantal ladings- kontakt- erosie- plaats anode- +/opp I/effeOPP
schakelin- transPe per diameter graad kathode- spots? (A/m2 ) (A/m2 )

gen schakeling (mm) (ug/Coul. spots

(C)

1,75 halve loO-p 10 5,6 ¢ 20 72 hale kontakt nee 0,56 107 0,56 107

2,12 hele loop 10 13,5 ¢ 20 77 hele kontakt nee 0,67 107 0,67 107

2,19 halve loop 10 7 ¢ 20 81 hele kontakt nee 0,69 107 0,69 107

3,25 halve loop 6 10,3 ¢ 30 66 hele kontakt nee~ 0,46 107 0,46 107

3,25 hele loop 5 20,7 ¢ 30 92 hele kontakt grens 0,46 107 0,46 107

6 halve loop t:: 19,1 ¢ 50 87 1/3 kontakt ja 0,3 107 0,9 107
~

6 hele loop 3 38,2 ¢ 50 88 1/ kontakt ja 0,3 107 0,9 107
deeis sterke

10 halve loop 1 31,8 ¢ 50 65 deels zwakke 'ja , 0,5 107 0,5 107
erosie

10710 hele loop 1 63,7 ¢ 50 234 100-150 mm2 ja 0,5 ± 8 107
deels sterke

10714,4 halve loop 1 45,8 ¢ 50 100 deels zwakke ja 0,7 107 0,7

¢ 50 1212
erosie 2

ja 0,7 107 ± 18 10714,4 hele loop 1 91,7 ± 75 mm

18,75 hele loop 1 119 ¢ 50 4430 ;!; 100 mm2 ja 0,9 107 + 18 107

I
VI
0'.
I
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tijdbasis
(1 msec/ )

em

...
-4-1b (1= 6 kA)

tijdbasis
2 msec/

cm
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kat ode-kontakt na halve loop 6 kA

kathod -kontakt na hele loop 18,75 kA
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IV.4. Conclusies.

Als we de erosiewaarden vergelijken met de erosiewaarden bij

gelijkstroomrnetingen (zie onderstaande grafiek) dan blijken

deze tot ladingstransporten van ongeveer 30 Coulomb (stromen

met topwaarde 6 kA) duidelijke overeenstemrning te vertonen.

Daarboven stijgt de erosie bij de wisselstroommetingen sterk.

Dit wondt naar mijn idee zeker niet veroorzaakt door een fun

damenteel verschil in erosie bij wisselstroom en gelijkstroom,

maar doordat bij de stromen boven 6 kA de kathodespots steeds

op een beperkt gebied van de kathode branden, waardoor in dat

gebied de energie-input per oPP. eenheid sterk wordt vergroot,

waardoor de kathode-temperatuur plaatselijk sterk toeneemt en

bij voldoende energie-input in dat gebied zelfs een compleet

smeltblad gevorrnd wordt. De metingen boven 10 kA tonen een zeer

duidelijk verschil in erosiegraad tussen de eerste en de tweede

halve loop. Dit wordt naar aIle waarschijnlijkheid veroorzaakt

doordat het vormen van een smeltbad in de tweede helft van de

loop plaatsvindt, waarna de erosie zeer sterk toeneemt.

De vraag is bij welke stroomdichtheden we theoretisch dan een

sterk stijgende erosie als gevolg van het ontstaan van een

compleet smeltbad kunnen verwachten. Dit hangt vanzelfsprekend

af van de tijd dat de ontlading brandt, doch van praktisch

belang is het wanneer deze smeltvlekken binnen 10 msec. kunnen

ontstaan (vanwege de toepassing in elektriciteitsnetten met

50 of 60 Hz wisselspanning). Voor een afschatting hiervan in

orde grootte kunnen we een formule~geven door Carslaw en

Jaeger gebruiken, die de temperatuursverhoging aan het opper

vlak geeft als funktie van de tijd bij constante energie-input

aan het oppervlak, nl.:

met: AT= temp. toename aan het

oppervlak °
FO= energieflux naar het

oppervlak

K= warmtegeleidingscoeff.

k= diffusiecoeff.
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AT:: 10630

FO= ?

K= 3,9 10
2 (:a~~)

k= 1,14 10-4 (.P-":')sec
t= 5 msec.

1063-~ V~L14 10-~ 5 10-~
- 3,9 10'Z T(

FO= 48,6 107

Voor koper bedraagt de ka10rische kathodespanning ongeveer

6,5 Volt

Er ge1dt:

8
J= 0,8 10

(met J stroomdichtheid)

Dus een sterk verhoogde erosie a1s gevo1g van het ontstaan van

een sme1tbad op de kathode is binnen 10 msec. aIleen te verkrij

gen met stroomdichtheden in de orde grootte van 108 A/m2 •

Dit is in orde grootte overeenkomstig de meetresu1taten (zie

b1z.56).

Deze metingen hebben de gedachte dat druppe1erosie voora1

beinv10ed wordt door de temperatuur van het kathode-opperv1ak

naar mijn idee duide1ijk ondersteund.

Terwij1 de ionenerosie een proces is dat zich per spot afspee1t,

is de druppe1erosie een proces dat een gevo1g is van het

co11ectieve gedrag van de spots.
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