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Samenvatting: In dit ve1.'slag wordteen onderzoek besch1.'even 

van vonkdoorslagen in nauwe spleten, zoals deze 

optreden bij het vonkverspanen. 

Van enkele bestaande theorieen over vonkkanaal

uitbreiding, potentiaalverloop in de vonkspleet, 

energieont\'rikkel:i.ng en kontraktie va.n het plas

makanaal is de toepasbaarheid in ons onderzoeks

gebied nagegaan. 

Aan een proefopstelling zijn metingen verricht. 

De gegevens hieruit, over elektrodenslijtage en 

brands panning, zijn ge tst aan de theorie. 
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HOOFDSTUK 1. 

Inleiding 

~Het onderzoekgebied en technische gegevens van de experimen

tele apparatuur. 

Electro-di.scharge machining (Em1) of vonkverspanen is een elektro

erosieve bewerkingsmethode,waarbij t.g.v. herhaalde spanningspul

sen tussen gereedschap en werkstuk.vonkd;orslagen optreden (zie 

Heuvelman (1)) .. 

Elke vonkdoorslag is in feite een gasontlading in een dampbel die 

telkens ontstaat in het vloeibaar dHHektrikum tijdens de ontsteek

vertraging (zie Horsten (2)). 

Het doel van dit afstudeerwerk is een onderzoek naar deze gasont

lading om daaruit mogelijk inzicht te krijgen in de erosieverschijn

aelen op .de elektroden .. De grootte van de ero~'lie op ka thode en anode 

en hun onderlinge verhouding bepalen het nuttig effekt van het 

vonkverspaningsproces.In paragraaf 1.4 wordt het doel van dit onder

zoek nader omschreven. 

Er is een pUlsgenerator gekonstrueerd (zie appendix 1) die enkel

voudige pulsen kan leveren met een maximale doorslagspanning van 

800 V,met 5 diskreet instelbare stroomsterkten van 5-25 A en kon

tinu insteibare pulstijden van 3-120.10-6sek o 

De grootte van de spleet tussen de elektroden kan ingesteld wor-

6 -6 den m.b.v. een stappenmotor met stapgrootte van 2, .10 m en 

binnen dit interval kontinu m.b.v. een piezo-element. 

De elektroden zijn van elektrolytisch koper,cilindervormig,optisoh 

glad gedraaid en loodrecht kruisend t.o.v .. elkaar geplaatst. 

Als dielektrikum is technisch zuiver hexaan gebruikt. 

Onder bovengenoemde kondities is het slechta mogelijk tot een 

elektrodenafstand van 12.10-6m een doorslag te bewerkstelligen. 
-6 Is de afstand tussen de elektroden kleiner 4.10 m,dan is 

het niet mogelijk een normale doorslag te verkrijgen,omdat er 

dan steeds kortsluiting optreedt binnen 3.10-6sek. 

Het verloop van spanning ti de ontla.ding is zichtbaar op 

het scherm van een geheugenoscilloscoop en afmetingen van de 

doorsneden van de gevormde erosiekraters in de elektroden kunnen 

onder een microsooop gemeten worden. 
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;.2Het doorslagkanaal.· 

In zijn meest algemene gedaante ziet hat doorslagkanaal in zijn 

uitbreidingsfase eruit zoals in fig.1 sohematisch getekend is. 

Men kan in hat di~lektrikum 4 gebieden onderscheiden: 

(1) Geioniseerd gasfhet stroomvoerende plasmakanaal. 

(2) Overgangsgebied,waarin,meestal over een zeer korte afstand 

in radiale richtingteep overgang plaatsvindt 

van geioniseerd gas naar het omringend di~

lektrikum. 

(3) Omringend di~lektrikum,gestoord door het golffront van 

a) een akoestische golf of van 

b) een schokgolf. 

(4) Ongestoord dHHektrikuffi; in principe kunnen de volgende aggre

gatietoestanden voorkomenr 

a) gasvormige fase, 

b) vloeibare fase,gebruikelijk bij EDM, 

c) vaste fase • 

. 
fig.1 Het doorslagkanaal. 

Aan sen van de elektrodan of a£m beide~kan aan de voetpunten 

van het plasmakanaal het materiaal smelten of zelfa verdampen 

alnaargelang de energieontwikkeling en -verdeling in de spleet. 
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~ Literatuuroverzicht. 

Gelet op de spleetgeometriefmet name de verhouding van de afstand 

tUBsen de elektroden 1 (zie fig.1) ~nde straal van het plasmaka

naal rf~n mede gelet op het vakgebied van waaruit het onderzoek 

heeft plaatsgevonden,is de bestudeerde literatuur globaal in vier 

kategorieen te verdelen: 

a) Onderzoek naar het hydro-dynamisch gedrag van een zich uitbrei

denddoorslagkanaal.De probleemstelling wordt gekenmerkt door gro

te elektrodenafstanden .(l»r),hoge spanningen,hoge stroomsterkten 

en het optreden van schokgolven.Het lange vonkkanaal rechtvaardigt 

het probleem cilindersymmetrisch te beschouvlen met ver'l<laarlozing 

van de invloeden van de elektroden. 

Drabkina (3) geeft analytische oplossingen voor de uitbreiding 

van het plasmakanaal en het schokgolffront door o_a. te veronder

stellen dat de energie momentaan aan het begin van de doorslag 

langs de as van de ontlading vrijkomt. 

Braginskii (4) relateert de energieqntwikkeling aan de stroomsterkte 

en laat het p1asmakanaal fungeren ala een ci1indervormige zuiger 

die in radiale richting expandeert en daarbij een schokgolf in 

het dielektrikum veroorzaakt. 

Verdere publikaties over dit probleem en vaak voo1'tbouwend op 

bovengenoemde a1'tikelen zijn o.a. van Skvortsov e.a.(S),A_I.loffe 

(6),Naugol f nykh e.a.(7) en Okun' (8) en (9). 

b) Ongewenste kratervorming in kontaktoppervlakken van elektrische 

schakelaars heeft g~leid tot onderzoek aan kleine spleten (1«1'), 

zoals die ontstaan bij het openen en sluiten van elektrische kon

takten,waarbij vonkdoorslagen optreden in een gasvormig dHilek
trikum. 

Germer (10) en (11) introduceert het verschijnsel anodeboog en 

ka thodeboog, alnaargelang de meeste arosia optreed-I.; bij de anode 

resp. kathode.Haase e.a. (12) werken dit verdeI' uit en vinden, 

afhankelijk van enkele parameters,een kritische elektrodenafstand 

waarbij de ene soort ontlading overgaat in andere. 

In het boek van Holm (13) worden bovendien hoofdstukken gewijd 

aan o.a. het plasmakanaal en de energiebalans aan de elektroden. 

c) Onderzoek vanuit het EDM-vakgebied concentreert zich vooral 

op de slijta,ge van de elektroden,met name op hoe de slijtages 
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aan anode en kathode zi t.o.v. elkaal" vGl"houden. 

Beschouwt men het erosieverschijnsel als een termisch proces, 

dan kan men dit beschrijven door de relatie: 

pc ~~-"" div(AgradT) +fe..(T)j2 met p=dich-theid (kg/m3
) 

c=8oort.warmte (J/kg K) 

T=temperatuur (K) 

t ... tijd (s) 

A=warmtegeleidingskoeff .. (J/msK) 

ti=specifieke weerstand en m) 

j=stroomdich theid (A!m.2 ) 

Zolotykh (14) en'Zingerman (15),(16),(11) verwaarlozen de 2e term 

in het rechter lidfde bronterm,dat de joulewarmte voorstelt die 

ontstaat t.g.v.de elektrische ,qeerstand in de elektrode.Ze beschou

wen het temperatul1rverloop in de elektrode t.g.v.een oppervlakte

bran. 

Ook het stationaire geval,linker lid is nul,wordt o.a. door Holm(13) 

onderzocht. 

Gedurende een doorslag zijn twee perioden te onderscheiden: 

In de eerste fase. van de ontlading is de termischegeleiding niet 

signifikant(eerste term in rechter lid verwaarlozen). 

In de twe fase overheerst de termische geleiding,zodat men 

de instationaire term kan verwaarlozen. 

Om inzicht te krijgen in de grootte van de warmtebron aan het opper

v1ak van de elektrode,bepaald door de doorsnede van het plasmaka-

jpt men vaak terug op de theorieen van Drabkina e.a. 

De slijtageverhouding is o.m. onderzocht door van Dijk (18),Motoki 

e.a.(19) en de ]ruyn (20). 

d) De fysica van de gasontladingen levert veel gegevens over re-

sultaten van onderzoek en theorievorming,die t cht in de 

fysis processen in de vonkspleet kunnen vergroten; 

Emissie van elektronen a~m de ka thode flvlackeown (21), Nordheim en 

Fowler (22),Beilis e.a.(23). 

De stroomdichtheid en de kontraktie van de plasmakolom aan de 

kathode:I3ek-Bulatov e.a.(24),J:fagaibekov (25)"Weize1 e,.a",(26) .• 

De theorie van de anodeva1:Bez e .. a .. (27). 

TIe stabilisering van de boogontlading aan de ele.ktroden:: I~cker(.28). 
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De energieontwikkeling aan de elektroden: Cabine e.a.(29),Rieder 

(30),Martin (31). 

De explosieve verdamping van elektrodenmateriaal:Finkelnburg (32), 

,Schonbach e.a.(33),(34). 

1Li Ret onderzoek. 

De afstudeeropdracht luidde,een onderzoek in te stellen naar: 

a) het ontstaan, 

b) het karakter en 

c) de uitbreiding van het doorslagkanaal bij vonkerosie. 

ad a) De opbouw van het plasma. 

ad b) de energieverdeling in het plasma:anode-en kathodeval als 

funktie van tijd en plaatso 

ad c) De diametergroei van het plasmakanaal als funktie van de 

tijd en in afhankelijkheid van het anode- en kathodemate

riaal. 

am te beoordelen in hoeverre de resultaten van de in de vorige 

paragraaf besproken literatuur met de daarin ontwikkelde theorie-

enbr~ikbaar zijn in ons onderzoek het nodig deze te toetsen 

aan onze meetomstandigheden zoals die weergegeven zijn in para

graaf 1.1. 

Volgens Zingerman (15) is de diameter van de krater in de elek

trode een maat voor de diameter van het pla.smakanaa1..De straal 

van de door ons gemeten kraters varieert van ca 25.10-6m tot ca 

60.i0-6m (zie meetresultaten in hoofdstuk 3).Omdat de elektroden

afstanden varieren van 4.10-6m tot 12.10-6m,geldt voor onze meet

omstandigheden l<r,meestal zelfs l«r.Hierdoor is niet voldaan 

aan de voorwaarde (l>r),die een cilindersymmetrische oplossing 

van het hydrodynamischeprobleem mogelijk maakt,zoals bij Drabkina, 

Braginski e.a. 

Naugol'nykh (7) ,bij zijn experiment en vlerkend met "gematigdel! 

stroomsterkten(r =50 kA).verwaarloost magnetische krachten en max' T 

vindt uitbreid snelheden van het pI die bene den de 

geluidssnelheid liggen, zodat bij onze lage stroomstel'kten( < 25 A) 

geen schokgol ven te ver'\otachten zijn. 

Alle onderzoekers van de processen in en op de elektroden en in 

de voetpunten van het plasmakanaal gaan uit van de veronderstel

ling dat de ene elektrode geen invloed uitoefent op de andereg 
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Di t is gerechtvaardigd indien 1 »r~ omdat dan de aamrezigheid van 

een kwasi-neutrale plasmazuil verondersteld wordt,die als rand

voorwaarde kan dienen en het mogelijk maakt de problemen aan de 

anode te isoleren van die aan de kathode. 

In nauwe spleten zullen verschijnselen aan de anode,vooral de kon

traktie van het plasmakanaaltde processen aan de kathode beinvloe

den en omgekeerd. 

Het is ons niet gelukt,vaortbauwend ap de verkregen kennis uit het 

literatuuronderzoek,een sluitende thaoria op ts stellen dia het 

vonkerosieproces kwantitatief kan beschrijven.Het werktuigbouw

kundig proces van vonkerosie legt beperkingen op aan onze meetom

standigheden en daardoor ook aan de bruikbaarheid van literatuur

gsgevens,omdat enerzijds delen van het proces behandeld worden die 

in onze meetsituatie niet te scheiden zijn van het geheel, en an

derzijds te zeer afwijkende omstandigheden onderzocht worden~ 

Bovengenoemde konstatering,teleurstellendomdat aan bepaalde ver

wachtingen niet voldaan is kunnen worden,werd aan het einde van 

onze onderzoeksperiode min of meer bevestigd door Guile (35) ,die 

gesteund door kennis uit 238 bronnen,niet erg hoopvolle konklusies 

trekt:' afhankelijk van hun meetkondities komen vele onderzoekers 

tot theorieen over nauwe spleten met hogs energiedichtheden,expe

rimenteel geverifieerd, die moeilijk onder sen noemer te brengen 

zijn en soms zelfe elkaar tegenspreken.Ook blijkt het niet moge

Iijk grootheden zoals anode- en kathodeval en de afstand waarover 

deze zich uitstrekken,nauwkeurig genoeg te bepalen. 

De publikatie van Guile steunt bovendien oDze overtuiging dat men 

zeer voorzichtig moet zijn gevolgtrekkingen uit eigen onderzoek 

te extrapoleren naar andere spleetkondities. 

In het volgende hoofdstuk zullen \'le desondanks teoh theorieen 

bespreken die ons inzien~ het inzicht in het fysisch prooes ver

groten. en dit,zij het kwalltatief,kunnen beschrijven. 
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HOOFDSTUR 2. 

Theorie. 

2.1 Inleiding. 

Uit de eigen wa,arnemingen (zie hoofdstuk 3) blijkt dat het erosie-

yersc~nsel op de elektroden de vorm hee£t van een enkele ronde 

krater of is opgebouwd nit meerdere krate-rs,naast elkaar of gedeel

telijk over e1kaar va11end,die gedurende een vonkdoors1ag tege1ij

kertijd en/of na e1kaar ontstaan. 

Wij hebben aan de anode de diameters van aIle kraters,uit een door

slag, onderlijk gemetenoDoet men dit telkens opnieuw voor puls

duren varierend van 3-120.10-6s,dan blijkt bij elke kombinatie van 

sp1eetgrootte en stroomsterkte een maxima1e kraterdiameter op te 

treden.Dit maximum wordt vaak a1 bij zeer korte pu1stijden gemeten. 

(zie grafieken in appendix 4)0 

Onze ~eronderstel1ing is nu dat vanaf dit tijdstip een stationaire 

toestand ontsta,at,die gemakkelijk doorbroken wordt doordat de op

gehoogde kraterrand of uitgeworpen erosiemateriaal elders in de 

sp1eet gunstiger voorwaarden scheppen voor een ontlading,waardoor 

.een nieuwe krater gevormd wordt.Dit proces kan zioh enkele malen 

herhalen al naar gelang de pulsduur, de spleetgeometrie en de 

manier waarop geerodeerd elektrodemateriaal verwijderd wordt. 

Aan deze,zij het labiele,evenwichtstoestand,de tweede fase van 

de doorslag zoals in 1.3 vermeld,zal in dit onderzoek aandacht 

beste~d worden,omdat enerzijds het stationaire probleem theo

retisch toegankelijker is dan het instationaire en anderzijds 

een belangrijk deel van de uitbreidingsfase van het vonkkanaal 

(0-3.10
y6

s) buiten ons meetbereik valt. 

B~? De energieverdeling. 

De slijtageverhouding (bij vonkverspanen de erosie van het gereed

schap to o. v. het werkstuk) "lOrd t o.a. beinvloed door de energie

verde ling en -dichtheid in de spleet.De energieverdeling wordt 

bepaald doo~ het potentiaalverloop in de spleet, de energiedicht

heid bovendien d.oor de afmetingen van het plasmakanaal. 

Ret potentiaalverloop,zoals dat bekend is uit de literatuur ( e 

o.a. Cobine (36»)tziet eruit ala getekend in fig.2. 
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fig.2 Het potentiaalverloop in de vonkspleet. 

De kathodeval Uk is fysisch noodzakelijk om de veldemissie te 

bewerkstelligen en anodeval U am de elektronen voldoende a 
energie op te laten doen voor de produktie van ionen. 

Uitgaande van de stationaire toestand zal er evenwicht moeten 

zijn aan de elektroden tussen de ontwikkelde energie en de af

gevoerde energie. 

De vermogensbalans wordt (zie appendix 2): 

V~~r de anode (~a .\ I Ua+~) = 4Ar ,(T -T~) 
e a Ota. afa 

Voor de kathode leU .,. ~k) 4 A r k(T k-T ..... ) 
k e I< 0, St ...... 

waarin stroomsterkte (A) 

s6a=uittreeenergie van anode (eV) 

Aa=warmtegeleidi~gskoeff. (J/msK) 

e=lading elektron 

roft=straal van anodekrater (m) 

a=smelttemperatuur anodemateriaal (K) 
t 

Too "" omgevings tempera tuur 

wa=hoeveelheid. verdampt anodemateriaal (m3 /C) 

v "" " warmte, nodig om 1 m3 anodema teriaal te a 
smelten en te verdampen. 

Overeenkomstige symbolen met index k hebben betrekking 

op de kathode. 

(1 ) 

(2) 
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De eerste term in het rechter lid van beida vergelijkingen stelt 

het vermogen voor dat door geleiding in de elektroden afgevoerd 

wordt,de tweede term staat voor het.vermogen dat nodig is voor 

de verdamping van het elektrodemateriaal (zie app. 2). 

Het spanningsverschil tussen de elektroden,de brands panning UB 
genoemd,kan indien de elektrische weerst~nd van het plasmakanaal 

vexvlaarloosd wordt,voo~gesteld worden door 

U "" U + if> a u ¢ k (3) 
B a e + k - e 

Theoretisch zijn de onbekende grootheden in de 3 vergelijkingen 

de anodeval Ua,de kathodeval Uk en de beide uittreeenergieen~a 
en ~ktOmdat de in de praktijk optredende waarden van de laat

ste twee grootheden nogal af kunnen wijken van de uit de lite

ratuur bekende t.g.v. de oppervlaktegesteldheid,zoals o.a. blijkt 

uit het onderzoek van Horsten (2). 

Neemt men voor beide elektroden hetzelfde materiaal met gelijke 

oppervlaktebehandeling en steltmen dan~a=~k dan wordt 

UB=Ua+Uk en he eft men een stelsel oplosbare vergelijkingen. 

In de praktijk is het niet mogelijk een betrouwbare waarde voor 

de hoeveelheid verdampt elektrodemateriaal per ladingeenheid (w) 

te berekenen,zoals blijkt uit Holm (13),waarin grote verschillen 

gekonstateerd zijn tussen de berekende en waargenomen waarde 

van w. 

2.3 Kontraktie. 

Of het elektrodemateriaal tot smelten en verdampen komt is ener

zijds afhankelijk van de materiaaleigenschappen,anderzijds afhan

kelijk van de energiedichtheden aan de elektroden,die enerzijds 

door de energieontwikkeling bepaald worden,aan de andere kant 

door de diameter van het vonkkanaal aan de elektroden. 

In stationaire toestand wordt het plasmakanaal in hoofdzaak gesta

biliseerd door de koelende werking van de elektroden en in mindere 

mate door de koelende werking van het vloeibare dHHektrikum.Op 

plaatsen waar t plasmaka,naal gekoeld wordt treedt kontraktie op 

(zie app .. 2). 

Bij gebruik van koperen elektroden met goads warmtegeleidings

eigenschappen is eensterke kontraktie te verwachten. 
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In hun uitvoerige publikatie over het anodevalgebied besteden 

Bez en Bocker (27) ook aandacht aan de kontraktie.Op grond van 

theoretische beschouwingen vlOrdt aangetoond dat bij ontladingen 

boven een bepaalde stroomsterkte, waarbij .in hoofdzaak termische 

ionisatie pptreedt i.p.v. veldionisatie,de temperatuur in het 

hart van de ontlading stijgt, de anodeva~. daalt en het plasma

kanaal kontraheert (zie app.2).Om dit verschijnsel in een formule 

tot uitdrukkingte brengen is voor een zeer dunne schijf locd

recht op de as van de ontlading de energiebalans opgesteld"Hier

uit is af te leiden dat een toename van de stroomdichtheid een 

toename van de ionisatie tengevolge heeft.Kontraktie leidt dus 

tot een verhoogde ionenproduktie,waardoor de anodeval kan afnemen. 

Weizel en Thouret (26) hebben voor de kontraktie aan de kathode 

een theorie opgezet,waarmee ze het verband tU8sen kontraktie en 

kathodeva.l en kathodevallengte in formules aangeven.Jl1et behulp 

van de vergelijking van Poisson en de energiebalans in het katho

deva.lgebied,waarbij de ontwikkelde energie eendimensionaal in de 

richting van de elektrode afgevoerd wordt,wordt o.a. voor de ka

thodeval Uk gevonden: 
_7,/8 

Uk ...... j./ ,.en voor de kathodevallengte X k ' 

x ""J.- 3/ 8 
k • 

Hieruit blijkt dat t.g.v.de kontraktie de veldsterkte voor de 

kathode niet afneemt,waardoor veldemissie blijft plaatsvinden. 

2.:..,4 Polari tei t. 

Zoals eerder vermeld is de verhouding van de hoeveelheid ge6ro

deerd materiaal aan anode en kathode voor de vonkverspaningstech

niek erg belangrijk i.v.m. de keuze van de polariteit van gereed

schap en werkstuk. 

In zijn experimenteel onderzoek bij korte boogontladingen vond 

Germer (10) tv/ee duidelijk te onderscheid.en typen ontladingen: 

a) de anodeboog en 

b) de kathodeboog. 

ad a) Bij de anodeboog vindt. de erosie in ho'ofdzaak plaats aan de 

anode.Het anodemateriaal verdampt explosief,zodanig dat dit 

zelfs terecht komt op de kathode en zeer vaak samensmelting 

van de elektroden opt~e~dt. 
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ad b) Bij de kathodeboog vindt de erosie in hoofdzaak plaats aan 

de kathode.Het materiaaloppervlak vertoont meerdere kleinere 

kraters die volgens Germer ontstaan t.g.v. Joule'se verhit

ting door de veldemissiestromen. 

De brandspanning van de kathodeboog ligt 4-5 V hoger dan die van 

de anodeboog.De anodeboog treedt gemiddeld op bij een kleinere 

elektrodenafstand. 

Haase en Kleinle (12) hebben dit verschijnsel bij verschillende 

soorten elektrodemateriaal onderzocht.Bij gebruik van koperen 

elektroden treden geen anodebogen meer op als de spleetlengte 

1 ~ 6.1 0-6m is. Is,' deze ~ 3.1 0-6m, dan zijn het steeds anodebogen. 

Indien het optreden van een.kritische elektrodenafstand,gekon

stateerd bij het onderzoek naar erosie van elektrische kontak

ten,zich ook zou manifesteren bij vonkerosie dan zal dit de pola

riteitskeuze van gereedschap en werkstuk vergemakkelijken. 

Uit het onderzoek van Zingerman (17), blijkt dat bij pulsen met 

hoge energie (> 20 J) de slijtage aan de kathode groter is,en 

bij pulsen met lage energie (<: 0,6 J) de slijtage aan de anode 

grote~ is.In ons onderzoekgebied liggen de energieen per puIs 

beneden 6,05 J. 

De polariteit is,eveneens volgens Zingerman,afhankelijk van de 

brandspanning UB,en weI zodanig dat bij toenemende brandspanning 

de anodeval afneemt en de kathodeval toeneemt.Hij vindt vooral 

een sterke toename van UB bij 1>50.10-6m. 

Ui t het werk van I1otoki en Hashigl1chi (19) f waarin de resul ta ten 

yan Mackeown (21) gekombineerd worden met de termische veidemis

sietheorie,volgt dat bij toenemende stroomdichtheid de verhouding 

van de elektronenstroomdichtheid t.o.v. de totale stroomdichtheid 

toeneemt en daardoor ook het aan de anode ontwikkelde vermOgen 

t.o.v. het aan de kathode ontwikkelde vermogen. 

Van Dfjk (18) stelt als algemene regel dat parameters die de 

stroomdichtheid verlagen de anodeslijtage reduceren. 

2.5 De migratietheorie. 

In.hun publikati.e (38)introduceren Nekrashevich en Bakuto de theo

rie dat de totale stroom op elk willekeurig moment tijdens de 

ontlading niet door het gehele oppervlak van de elektrode dat in 

kontakt is met de plasmakolom stroomt,maar slechta door een klein 
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gedeelte van dit oppervlak,ter tee van een soort stroongelei-

dande verdichting in de plasmakolom,die tijdens de ontlading over 

het oppervlak van de elektrode bev!eegt. 

, Volgens hun metingen was de minimum stroomdichtheid nooit beneden 

1010_1011A/m2,terwijl Guile veronderstelt dat de anodestroomdicht

heid in bijzondere gevallen,korte pulstijden,wel eens groter dan 

109A/m2 ," kan zijn. 

(Ter vergelijking zij hier alvast vermeld dat uit onze waarnemin

gan blijkt,garekend met sen konstante geleidbaarheid over de door-

09 010 / 2 snede van het kanaal,dat de anodestroomdichtheden tussen 1 -1 A m 

liggen. ) 

Een juiste benadering van het energieprobleem aan de elektroden 

is volgens Nekrashevich e.a. slechta mogelijk als men voor elk van de 

sen 01 meer van elkaar geisoleerde kanaaltjes met grote geleid

baarheid,de energiebalans opstelt,rekening houdend met het stochas

tisch gedrag van de migratie en een vergroting van de doorsnede 

van elk kanaaltje naarmate de.pulstijd verstrijkt. 
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HOOFDSTUK 3. 

l-1eetresul taten. 

~ De stroomdichtheid. 

Met onze meetopstelling kon gewerkt worden met stroomsterkten tot 

maximaal 25A.De instelmogelijkbeid was in veelvouden van 5A,zodat 

gemeten is bij5 niveau t s:5A,10A,15A,20A 'en 25A.· 

Ook voar de elektrodenafstand zijn 5 niveau's gekozen: 4,6,8,10 en 

12.10-6m.Hier zijn de uiterste waarden door het proces bepaald (zie 

paragraaf 1.1). 

Allereerst is voor elk van de 25 kombinaties van stroomsterkte en 

spleetafstand kraterdiameters gemeten met pulsduren varierend van 
-6 -6 3.10s tot 120.10 s.In aIle gevallen vertoonde de anod.e een be-

perkt aantal duidelijke kraters.Op de kathode daarentegen bestond 

het erosiebeeld of uit zeer vage ondiepe kraters of uit een zeer 

groot. aantal erg kleine putjes,waarbij het niet altijd duidelijk 

was of de beschadiging van het kathodeoppervlak veroorzaakt ward 

door verdamping van kathodemateriaal of door neerslag van anode

materiaal.Steeds was zelfs met het oog waarneembaar dat de erosie 

aan de anode vele malen groter was dan aan de kathode.In de ter

minologie van Germer zijn deze ontladingen dan ook te beschouwen 

als anodebogen. 

Het was niet mogelijk aan de kathode betrouwbare kratermetingen 

te doen,zodat onderstaande resultaten betrekking hebben op de 

anode~ 

( -6 Als voarbe ZlJn voor twee niveaukombinaties 10A - 8.10 m en 
-6 ) 20A - 10.10 m de kraterdiameters in de anode weergegeven in 

grafiek 1.Hierin staan afmetingen van aIle grotere kraters. 

De andere kombinaties leveren een soortgelijke grafiek op(zie app.4). 

Bij de interpretatie van deze grafieken zijn we van de veronder

stelling uitgegaan dat de maximale kraterdiameter een maat is voor 

de krater behorende bij de stationaire ontlading.Kleinere diameters 

kunnen uitgelegd worden als ontladingen die in groei afgebroken 

worden door'een kortsluiting of op andere manier verstoord worden 

zoals vermeld in 2.1. 

Aan de hand van bovengenoemde waarnemingenreeks kan men voor aIle 

25 niveaukombinati(3s de maxima.le kraterdiameter bepalen.In grafiek 

2 zijn ze uitgezet.Opmerkelijk hierin is het konstant blijven van 
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. -6 de kraterdiameter als men bij 5A elektrodenafstand van 4.10 m 

vergroot tot 12.10-6m.J3ovendien is er een ten~ens dat naarmate de 

stroomsterkte groter is,de maximale kraterdiameter bij een klei

nere spleetgrootte een' maximum bereikt. 

Uit dezelfde gegevens zijn de stroomdichtheden aan de anodekant 

te berekenen (zie tabel 1) en grafisch uit te zetten (zie grafiek 

3 en 4). 
In grafiek 3 ,waarin lijnen van gelijke elektrodenafstand zijn ge

tekend, is te zien dat de stroomdichtheid bij kleine spleten 

(4.10-6m) sterk stijgt bij toenemende stroomsterkte. 

Grafiek 4 laat lijnen zien van gelij stroomsterkte met een af

wijkend gedrag voor de lijnen 5A en 10A. 

elektroden

afstand in 

10-6m 

12 

10 

8 

6 

4 

stroom-

'sterkte 

in A 

5 
10 
15 
20 
25 

5 
10 
15 
20 
25 

5 
10 
15 
20 
25 

5 
10 
15 
20 
25 

5 
10 
15 
20 
25 

max.krater-

diameter in 

10-6m 

50 
82 

102 
113 
118 

50 
76 
96 

109 
114 

50 
69 
88 
97 

102 

50 
60 
76 
80 
84 

50 
49 
60 
61 
65 

Tabel 1. Stroomdichtheden aan de anode. 

stroomdichtheid 

in 109 A/m2 

2,54 
1,89 
1,84 
2,00 
2,29 

2,54 
2,20 
2,07 
2,14 
2,45 

2,54 
2,68 
2,48 
2,70 
3,06 

2,54 
3,54 
3,31 
3,98 
4,51 
2,54 
5,30 
5,30 
6,85 
7,54 
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hl De brandspanning. 
" 

In een tweede meetcyclus is niet aIleen de kraterdiameter gemeten 

(resultaten verwerkt in grafiek 2).maar ook de brandspanning UBo 

Om de invloed van de stroomsterkte I en elektrodenafstand I op de 

brandspanning ts onderzoeken is een variantieanalyse uitgevoerd 

(zie app.3).Hierbij is tevens de korrelatie van I en 1 als bron 

van variantie meegetelq.Afkortingen:vr.gr.=vrijheidsgraden 

KS .,.kwadratensom 

GK =gemiddelde KS 

F =vraarde voor Fisher-toets 

bron van variantie vr.gr. KS GK F 

I 4 7,53 1,88 0,73 
1 4 241,89 60,47 23,58 

Ixl 16 82,92 5,18 2,02 
rest 75 192,38 2,57 

totaal 99 524,71 

Uit Statistisch Compendium (37) 4 (ot =0,05) . F75-2,5 . 
4 F 75-4 (ex :::0,005) 

Zelfs met een onbetrouwbaarheid van 0,5 % is de invloed van de 

elektrodenafstand op de brandspanning sterk signifikant,volgens 

de F-toets.De invloed van de stroomsterkte is niei signifikant, 

zelfe niet bij een onbetrouwbaarheid van 5 %. 
Germer (10) signaleert een verschil in brands panning tussen een 

anodeboog en een kathodeboog van 4-5 V. Haase en Kleinle (12) 

vinden in hun experimenten als kritieke elektrodenafstand bij een 

6 -6 ontlading in lucht tussen koperen elektroden .10 m,waarbeneden 

in hoofdzaak anodebogen voorkomen en waarboven in hoofdzaak katho

debogen.Omdat uit onze waarnemingen weI blijkt dat de brandspanning 

afhankelijk is van de elektrodenafstand,maar niet de overgang 

plaatsvindt van anodeboog naar kathodeboog bij een bepaalde spleet

grootte,is een serie metingen verricht bij aIle 25 niveaukombinaties 

met luo~t ala dielektrikum.Tezamen m~t de resultaten uit de vorige 

reeks metingen is hierop een variant1eanalyse uitgevoerd,waarin 

het dielektrikum daIs parameter is opgenomen op 2 niveau's,nl 

hexaan en lucht. 
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bron van variantie vr.gr. KS GK F 

I 4 22,61 5,65 3,04 

1 4 397,16 99,29 53,44 

d 1 54,60 54,60 29,39 

Ixl 16 117,65 7,35 3,95 

Ixd 4 5,06 1,26- 0,68 

lxd 4 6,49 1 62 , 0,87 

Ixlxd 16 37,88 2,37 1,27 
rest 150 278,69 1,86 

totaal 199 920,14 

Uit Statistisch Compendium 1 
F120= 3,92 ("" =0, 05) 

4 F120= 2,45 (oc. =0,05) 

15 
F120"'" 1,75 (ot,=0,05) 

Indien bij de F-toets het aantal vrijheidsgraden van de restkwa

dratensom groter is ( in ons geval 150 i.p.v. 120),dan wordt de 

kritieke waarde bij een bepaald onbetrouwbaarheidspercentage klei-

nero 

Ret blijktnu dat de invloed van de stroomsterkte op de brandspan

ning signifikant is,de invloed van de elektrodenafstand en het 

dielektrikum erg signifikant is en ook dat de korrelatie van stroom

sterkte en elektrodenafstand signifikantie vertoont • 

..1e.3 Ontlading leid doer verdampend wolframdraadje. 

Bij onderzoeken naar vonkkanaaluitbreiding in grotere spleten 

met behulp van snellefotografie wordt de ontlading meestal ge

start door het verdampen van een dun draadje,omdat men dan het 

tijdstip waarop en de plaats waar de entlading plaatsvindt in de 

hand heeft. 

De energieent"likkeling in het draadje t.g.v. de Ohmse weerstand 

is bj·5 konstante deorsnede uniform verdeeld over de lengte van 

de .Om inzicht te krijgen in de energieverdeling aan het 

begin van de entlading is bij bepaalde meetkondities met en zon

der draadje krateronderzeek verricht.Bij gebruik van een draad 

heeft men bovendien de zekerheid dat slechts een kanaal ontstaat. 
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De technische uitvoering van de proef was nogal gekompliceerd. 
-6 . 

Een wolframdraad werd tot sen diameter van 4.10 m afgeslepen. 
-6 . Deze pen "lerd d.oor een van 10.10 m 1n de anode gestaken 

(het gat werd in de plaatvormige anode gevonkt),totdat hij kon

takt maakte met het bolle oppervlak van de kathode. 

Om de invloed van de ui teinden van de draad te verkleinen, werd 
-6 . 

een ektrodenafstand van 50.10 m genomen.De stroomsterkte was 

25A en de pulsduur 100.10-6s.Bij de ontlading zonder draad werd 

d.a doorslag over daze afstand gestimuleerd door het dHHektrikum 

te verontreinigen met aluminiumdeeltjes. 

Bij dit vermogen duurt het ongeveer 10-
6s voordat het woltram

draadje verdampt is.De tijdkonstante van het stroomcircuit is 
-6 0,2.10 8. 

De resultaten listen geen noemenswaardige verschillen zien,noch 

wat de diameter van de anodekrater betreft,noch wat de vorm en 

aard van zowel anode- als kathodeerosie,aangaan.Steeds wasde slij

tage aan de anode groter dan aan de kathode,zodat men ook bij deze 

elektrodenafstand,volgens Germer,kan spreken van een anodeboog. 
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HOOFI)STUK 4. 

Konklusies. 

~ Stroomdichtheid en polariteit. 

Bezien ,.,e de stroomdichtheid in grafiek 3 dan is duidelijk dat de 

stroomdichtheid aan de anode (j ) bij elektrodenafstanden l'S.10-6m 
a . .L. 

toeneemt bij stijgende stroomsterkte en de~ve sterker naarmate 1 

kleiner is.Voor 1>S.10-6m vertoont ja een minimum,dat verschuift 

naar kleinere stroomsterkte bij grotere spleetlengte 1. 

Volgens Bez en Hocker zullen toenemende stroomdichtheden de anode

val verlagen,du8.ook het ontwikkeld vermogen.Kontraktie verkleint 

dus zowel de doorsnede van het vonkkanaal ala het ontwikkeld ver

mogen,zodat over de vermogensdichtheid aan het anodeoppervlak hier

uit geen konklusie getrokken kan worden. 

De overeenkomstige stroomdichtheden aan de kathode zijn uit het 

kraterpatroon van de kathode niet te bepalen.Men kan dan ook geen 

uitspraak doen over het verloop van 'de kathodeval,zoals dat vo17 

gens de theorie van \-leizel e.a. te veri-laehtan zou zijn,en dus ook 

niet over de theoretisch te verwachten energieverdeling bij de 

verschillende meetomstandigheden. 

Uit grafiek 5 is op te maken dat de brandspanning juist bij die 

kombinaties van stroomsterkte en elektrodenafstand afneemtfwaar

bij de anodestroomdichtheid toeneemt.Hier is 1=8.10-6m de elektro

denafstand ,,,raarboven de brandspanning vriji'Tel konstant blijft. 

Dit wijst op een samenhang van het gedrag van de stroomdichtheid ja 

en de brandspanning UBoOmdat UB-Ua+ Uk,en omdat gegevens omtrent 

stroomdichtheid aan de kathode ontbreken,is het niet mogelijk de 

samenhang tU8sen ja en Ua te toetsen. 

In hoeverre zijn de kontraktietheorieen in overeenstemming te 

brengen met de polariteittheorieen en de waarnemingen? 

Kleine elektrodenafstanden,met relatief sterke koeling van het 

plasmakanaal,leiden tot sterke kontraktie,grotere stroomdicht-

,heden en anode- resp. kathodeval.Daardoor neemt de brand-

spanning af,wat oVHreenkomt met de meetresultaten.Volgens Zinger

man zal dan eehter de anodeval toenemen t.o.v. de kathodeval,wat 

de \vaarnemingen van Germer ondersteu~'t,die bij kleine elektroden

afstanden anodebogen signaleert met een 4-5 V lagere brands panning 



28 -

dan bij kathodebogen. 
~ 

. Yolgens Bez e.a. en Weizel e.a. zullen beide elektrodenvallen af-

nemen h~tgeen aIleen te rijmen valt met de bevinding~n van Zinger

man en Germer als de anodeval minder sterk afneemt dan de kathode

val. 

De theorie van Motoki e.a. en de omkerin~ van de uitspraak van 

van Dijk dat aIle parameters die de stroomdichtheid verlagen de 

anodeval reduceren,voorspellen een grotere anodeval bij toene

mende stroomdichtheid, .. ,at a1leen te kombineren val t met de theorie 

van Germer en zelfs met de kontraktietheorie als de "groters" 

anodeval beschom'ld wordt in relatie tot de kathodeval en niet in 

absolute zin. 

Het vergelijken van de verschillende theorieen dient overigens 

met enig voorbehoud te geschieden omdat de uitspraken van Zinger

man en van Dijk voornamelijk betrekking hebben op grotere elektro

denafstanden (ordegrootte 50.1 0-6m) ,tert-rijl die van Germer en onze 

meetkondities kleinere spleetafstanden betreffen.lndachtig de op

merking in paragraaf 1.4 moet men erg voorzichtig zijn konklusies 

uit een bepaald meetbereik te extrapoleren naar een ander bereik. 

Uit alles blijkt dat kennis omtrent de slijtageverhouding,waaruit 

de energieverdeling en tezamen met de kraterdiameters ook de ener

giedichtheden en de verhouding van anode- en kathodeval af te lei

den zijn,bepalend is voar een juiste interpretatie van de meet

resultaten en theor~e~n.Hiervoor zijn gegevens omtrent de kathode 

onmisbaar. 

Omdat kathodekraterdiameters nsar onze bevindingen in dit meet-

bereik niet to meten jn,za1 het meten van kratervolumes aan 

beide"elektroden een middel kunnen zijn.De prakt1sche uitvoering 

zal niet eenvoudig jn,omdat vanwege de geringe erosie per door-

slag een grote hoeveelheid ontladingen nood jk is aan het-

zelfde elektrodenpaar met steeds dezelfde uitgangskondities. 

Anodeboog en kathodeboog. 

AIle waarnemingen van doorslagen in hexaan tonen een duidelijk 

groters slijtage aan de anode in vergelijking met de slijtage aan 

de kathode.Volgens de kriteria van Germer z1jn ze dUB te beschou

wen als anodebogen.Ook het veelvuldig optreden. van kortsluiting 

tUBsen de elektroden v66r hElt einde van de pulsperiode is volgens 
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Germer karakteristiek voor een anodeboog.Tot een elektrodenafstand 
-6 ' 1=12.10 m is door ons geen afstand waargenomen,,,marop een over-

gang plaatsvindt van anodeboog naar'kathodeboog.Zelfs de enke1e 
-6 ontladingen bij 1=50.10 m moeten beschouwd worden als anodeboog, 

gelet op de er08ie. 

De variantieanalyse van de brandspanning"laat. duidelijk de inv10ed 

van de e1ektrodenafstatld. 1 zien en wanneer men de anodeboog karak

teriseert door zij n cp.~ 5V lagere brandspan....'1ing dan is er vooral 

voor grotere stroomsterkten ';<781 overeenkomst met de theorie van 

Germer. 
, 

Omdat de meetresu1taten van Haase en Kleinle voo~tkomen uit door-

slagen in lucht,is ook door ons het meet programma met dit die1ek

trikum afgevlerkt.De op de brandspanning verl'ichte val'iantieanalyse 

laat duidelijke invloed van het diEHektl'ikum zien en nog sterkel'e 

invloed van de afstand 1.0ok hier is e1' ovel'eenkomst met Germer 

en Haase indien men de ontlading karakteriseert door de brands pan

ning,maar weer niet als men let op de slijtageverhouding.Dan zijn 

ook deze doorslagen te beschouwen als anodebogen. 

~ De migratietheorie. 

Starke vergroting (1020x) van de kraters uit de experimenten van 

paragraaI 3.3 laten soms aan de anodekant verschijnselen zien die 

de migratietheorie van Nekrashavich e.a. ondersteunen (zie 2.5). 

Een duidelijk spoor van minikratertjes (b.v. f1-3.10-6m) in de 

grote smeltkrater (b.v.9-200.10-6m) doen vermoeden dat een klein 

gedeelte van het plasmakanaal een grotere stroomdichtheid bezit 

met hogere energiedichtheden aan de elektroden,en dat dit gedee1te 

zich over het krateroppervlak beweegt,meestal eindigend op de ver

hoagda kraterrand.(zie foto). 

Di t zou de algemeen aEmvaarde mening dat de kraterdiameter een 

maat is vaal" het plasmakanaal met konstante eidbaarheid over 

zijn doorsnede ti-lij lachtig maken en dan onze berekende stroom-

dichthedan te doen uitvaIlen.Pluktuaties op de waargenomen 

brandspanning,laag frebrente· groters ,spanningsverschillen ("... 5V) 

en hoog frelo{ente kleine verschillen ( ...... 1V) ,duiden op een "onrus

ti·gel! ontlading. 

De grotere verschillen kunnen echter'ook veroorzaakt worden door 
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Foto:Anodekrater in koper 510x vergroot onder soanning elek-
-- -6 

tronenmikroskoop.Elektrodenafstand:50.10 m,stroomsterkte: 

25A,Pulsduur:100.1O-6s,dielektrikum:hexaan met Al-deeltjes. 

meerdere plasmakalen die tegelijk en/of na elkaar bestaan,zoals 

vermeld in par. 2.1.De grootte van de spanningswisselingen doet 

de invloed van de spleetgrootte vermoeden,zoals die bij een ge

geven elektrodenafstand kan varieren t.g.v. een verhoogde krater

rand of uitgeworpen erosiedeeltjes. 

Een uitvoerige analyse van de brandspanning,tezamen met sterk 

vergrote kraterfotols m.b.v. scanning elektronenmikroskoop 

zouden hierover meer inzicht kunnen verschaffen. 

~ De energieverdeling aan het begin van de ontlading. 

De kraterafbeeldingen ( 500x vergroot) laten geen duidelijk ver-

schil z1(;m tUBsen ontladingen,die op de normale manier leid 

zijn a18 een doorslag in een dampbel en ontladingen ingeleid. door 

in korte tijd een dun t-101fram draadje te verdampen. 

Men zou hieruit kunnen konkluderen dat de beginfase van het plas

makanaal van geen invloed is op de eindtoestand,voor zover dit 
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althans de energieon aan de elektroden betreft,tenzij 
men uit de gelijke eindresultaten vergelijkbare beginomstandig-

heden afleidtshetgeen zou betekenen.dat OJ) het moment van door

slag de energieontwikkeling uniform verdeeld is over de spleet

lengte" 

hl l~abeschomring en prognose .. .' 

Het streven in dit onderzoek was een theoretisch model op te stel

len voor het fysisch proces tijdens de ontlading in nauwe spleten. 

Theorieen over deelprocessen,door anderen opgezet en getoetst,zijn 

niet zonder meer samen te stellen tot een geheel,wat nog illus-

treerd wordt door fig.3,waarin de juiste verhouding van een vonk

spleet schematisch getekend is. 

fig.3 Geometrie van 

diameter van 1 

t ontladingskanaal bij sen anodekrater-
-6 -6 "10 m en spleetgrootte van 10.10 m. 

Hierbij moet men zich bovendien realiseren dat de anode een grote 

krater bevat en de kathode zeer vele erg kleine kratertjes,zodat 

er splitsing van de plasmakolom optreedt ergens tU8sen de elektro

den. 

De theorie over gasontladingen,zoals die bssproken is in hoofdstuk 

2 en uitvoeriger in appendix 2 behandeld wordt,is gebaseerd op 

een stationaire ontlading,waarbij de elektrodengebieden gescheiden 

zijn door een plasmazuil in termisch evemricht. 

In hoeverre in onzo vonkspleten de proc€ssen aan de ene elektrode 

die aan cie c.ndere vers of verz"rakken is niet dtddelijk. 

De anode- en kathodevallengte zijn weliswaar kort,zelfs in ver-

C -8 -S ) houding tot de spleet b.v. 10 ill t.o.v. 10 'm ,maar de 

lengte ~aarover de kontraktie zioh uitstrekt is waarsohijnlijk 

vele malen groteroZe kan zelfs zodanig zijn dat over de hele 

spleetlengte in'meer of mindere mate kontraktie optreedt.Daardoor 

zal de plasmakolom in een ander evenwicht verkeren en zal ook 

van. invloed zijn op het allodevalgeb~ed an kathodevalgebied. 
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Omdat o.i. op theoretische hierin moeilijk inzi t 

verkrijgen is,zullenu:i t de experimenten meer gegevens moe ten komen 

om veronderstellingen ,omtrent het fysisch gedrag meer gegrond 

te doen zijn. 

De enige waarnemingen die,althans in onze opstelling,verricht 

kunnen worden zijns 

a) de brandspanning tijdens de ontlading, 

b) de ereaie na afloop van de ontlading. 

De brandspanning zal meer informatie' meeten kunnen verschaffen, 

b,v, door een frekwentieanalyse gekoppeld aan een nauwkeurig 

onderzoek van de kraters,doorb.v. erosievolumemeting na meerdere 

doorslagen en individuele bestudering van kraterfete's gema.akt 

met een scanning elektronenmikroskoop. 

De problemen hierbij zullen niet gering zijn,zowel wat de prak

tische uitvoering betreft als wat de interpretatie betreft. 

Om de invloed van de eigenschappen van het elektrodenmateriaal, 

zeals kookpunt en warmtegeleiding, te onderzoeken, zu.llen vergeli,j ... 

kende metingen met andere materialen gedaan moeten worden. 

Indien mogelijk zal een pUlsgenerator met sturing gekonstrueerd 

moaten worden die pulstijden korter dan 3_10-6s kan leveren, 

zodat ook van de uitbreidingsfase meer informatie verkregen kan 

worden. 

Tot slot toch enkele belangrijke konklusies uit ons onderzoek: 

1) In ons hele meetbereik 'Vms de arosic aan de anode aanmerkelijk 

grater dan aan de kathode. 

2) De plasmakanaaluit braiding geschiedt in een korte tijd, zoda t 

langere pulstijden aIleen gerechtvaardigd zi indien er,door 

verstoring van het evenwicht,meerdere kraters ontstaan. 



APPENDIX 1. 

De meetopstelling. 

~ Enkele onderdelen uit de opstelling. 

Ret eerate gedeelte van ons onderzoek is uitgevoerd aan een mikro

vonkmachine,fabrikaat Philips,waarvan de pulsgenerator,het spleet

regelmechanisme en de spoeling van het ditUektrikum buiten werking 

waren gesteld.Deze waren of niet geschikt of overbodig voor onze 

exper~.menten. 

V~~r dit onderzoek zijn door de sektie Fysische Bewerkingen ont

i¥orpen en voor het grootste gedeel te ook ui tgevoerd: 

a) een nieuwe vonkmachine,waarmee het tweede gedeelte van onze 

experimenten is ui tgevoerd, d.ie z'\<l8.arder van konstruktie is, 

met batere aa.ndrijving en geleiding van de vertikaal verplaats

bare bovenste elektrodehouder. 

b) een pulsgenerator. 

c) een gevoelige spleetinstelling a.m.v. een piazo-element. 

d) cilindervormige elektroden met goarle oppervlaktekwali tei t. 

ad a) de yonkmachine. 

Deze is robuuster van konstruktie (zie fig.4 en fato) met goede 

vertikale geleiding van de bovenste elektrodehouder,die bewogen 

\-[ordt d.m.v. een stappenmotor (2,6.10-6m per stap). 

De bediening van de Pratt stappenmotor is geschikt gemaakt voor 

automatisch stappen,op en neer,met een groot frekwentiebereik, 

en voor stap voar stap be1:1sging met· handbediening, Om beschadiging 

van de opstelling te voorkomen is er een automatische stop inge-

bouwd zodra de elektroden kontakt maken. 

Voor cen ui tvoerige beschrijving van de bedj.ening van de stappen

motor,zie het stageverslag van J.Scheepens (39). 

ad b) de pUlsgenerator. 

Van een enkele puIs is in fi .5 schematisch het verloop van de 

spanning en de stroomsterkte getekend..Op t=O wordt de spanning 

Uo aangeleg~ over de vonkBpleet.Na de ontsteekvertragingstijd to. 
ontstaat ee~ vonkkanaaltzodat op t=td de stroomsterkte stijgt 

naar de ingestelde maximale waarde.Na tfs wordt de spanning over 

de vonkspleet opgeheven. 
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fig.'!:. Doorsnede van de aandrijving en geleiding van de bovenste 

elektrode. 

toto: de vonkmachine. 
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f~ Het verloop van de spanning en de stroomsterkte gedurende 

een puIs. 

Omdat de u1tbreiding van het plasmakanaal gedurende sen vonkdoor

slag·niet waargenomen kan worden,wordt het plasmakanaal steeds 

op een ander tijdstip in zijn groei afgebroken door de tijdsduur 

t f bi j opeenvolgende pulsen te vfl.riihen. De voornaams te e1 s die 

aan de pUlsgenerator gesteld moest worden was dan oak dat hij de 

tijd"waa1'in a1' strcom lisp (t
f

) van 0-120.10-6
8 kan varieren f 

onafhankelijk van de ontsteekvertragingstijd tdo 

Hieraan vol t single-shot oscillator (schema i).Met druk-

kLopschakelaar S kan het proces gestart worden.V66r het indrukken 

van S vlorde:n. de eindtrappen (z:te fig.'r) ni.r:?t gestuurd,ymnt het 

niveau van de logiscbe chakeling is dan aan de stuurgang 

er is geen spanning tUBsen de elektroden. 

Op t=O wordt S ingedrukt,het niveau achter de flip-flop wordt 

laag,het niveau bij de sturing v{Ol'Cit daardoor hoogten er komt 

spanning over de vonks eeteNa td 8 vind t de doorslag :plaa ts, 
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de stroomsterkte stij on doze 1;[ordt b.ij "I-puIs" 

ingevoerd.De comparator C verbetert. de steilheid van de voor

flank van de puls,de one- t bepaalt de tijd t f m.b.v. konden

aatoren en regelbare weerstanden,waarna de stroomsterkte weer 

nul word-to 

Op tmtd wordt via de monitoruitgang de o~cilloscoop gestart. 

De differentiator achter de one-shot doet op de achterflank van 

de puIs (t=td+tf ) de flip-flop.bij de stuuruitgang omslaan van 

hoog naar laag,zodat de spanning over de vonkspleet nul wordt. 

ad c) het piezo-element. 

Omdat de stappenmotor diskrete stappen maakt moet er een mogelijk

heid zijn om binnen de stapgrootte de elektrodenafstand te vari-. 

eren.Met het pi6zo-element kan dit,omdat hiermee over een beperkt 

gebied,groter dan een stapgrootte t kont1nu geregeld kan worden 

met nauwkeurigheid van 0,25.10-6m. 

Ui tvoerige informatie over konstrliktie en werking .. is. te vinden 

in het stageverslag van J.van 8eb111e (40). 

ad d) de elektroden. 

De resultaten van elke doors moe ten bekeken kunnen worden. 

Om het uitwisselen van de elektroden te beperken is gekozen voor 

twee cilindervormige elektroden die loodrecht kruisend t.o.v. 

elkaar geplaatst zijn ( zie fig.6). 

fig.6 Stand van de elektroden. 

De bovenste elektrode kan vertikaal verplaatst worden voor de 

ins telling van de vonkspleet m.b.v. de 

ezo-element. 

nmotor en het 
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De andsrste elektrode zit op een kruistafel en kan dUB 

in twee onderling loodrechte horizontale richtingen verplaatst 

worden.Daardoor kunnen in ~~n s te.nd val') de elektrodeh in hun houder 

over de lengte van de cilinders 20 vonkdoorslagen uitgevoerd 

worden, zander dat sen ontlading a1 aanwazige kraters bescha-

digt.Door draaiing vcm de elektroden om hun lengteas (12 standen) 
" 

is het mogelijk met een elektroden:paar 240 me-tingen te verrichten. 

Omdat aan het elektrodeoppervlak hoge eisen gesteld worden, om on

kontroleerbare invloeden hiervan op de ontlading zo gering moge

lijk te maken,is de laatste bewerking van het cilindsroppervlak 

uitgevoerd op een hydrodynamisch gelagerde draaibank,waardoor een 
-6 . oppervlaktekwaliteit van 0,03.10 m van top tot da1 berelkt kan 

"/orden. 

~ de opstelling. 

V~~r een schematische weergave van de onderdelen van de opstelling 

zie fig.7. 

8 1 6 

fig-7 de meetopstell met de volgende onc1erdelen: 



(1) de geheugenoscilloscoop 

(2) de pUlsgenerator (met stuurversterker en 400V voeding) 

(3) de eindversterker 

(4) de vonkmachine 

(5) de bediening van de stappenmotor en piezo-element 

(6) de voeding van de stappenmotor 

(7) 60v voedingskast 

(8) 400V voedingskast 

(9) de stappenmotor 

(10) het pi6zo-element 

Hetelektrische schema is globaal in twee gedeelten op te splitsen: 

1) De stroomkringen waarin de vonkspleet opgenomen is, en die 

gesloten kunnen worden door een of meer eindtrappen (A en E 

in fig# 8) • 

2) De besturing van de eindtrappen. 

B 
(j) (j) 

- + bOV -I- -

400v LtooV 

._.:...:..;...;;., De stroomkringen,vraarin opgenomen de vonkspleet. 

ad 1) Op taO worden de eindtrappen A en B door een versterkt 

signaal van de pulsgenerator open gestuurd .. De 800V 

spa...'1ning van kring II veroorzaakt op t=td een doorslag 
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sen de ,met een brand vanca 20y. Dan neemt 

kring I de stroomlevering over,doorcfat diode D ~gaat geleiden 

omda t u,( <:. U Ai sJ)e s trooms terkte in I word t bepaald door de 

voedingspanning,de brandspanning en de weerstand HA" 

Voor de getekende situatie bedraagt deze 5A.Er zijn 5 eindtransis

toren A met weerstand RA, die elk afzonde:r:lijk in- of uitgeschakeld 

kunnen worden, zodat 5 stroomsterkteniveauts ingesteld kunnen wor

den,t.w. 5A,i0A, 15A, 2.0! en 25A. 

stroom door meetweerstand van 112 ill veroorzaakt een span-

ningspuls, i-Telke aan de t!I_puls" 1ng2.ng van de pulsgenera tor 

ing'evoerd wordt. 

ad 2) De sturing. 

De puis uit de generator gaat via een scheidingsversterker naar 

de voorversterker ( zie schema 2). Deze is gebouwd door G.van del' 

Voort en wordt uitvoerig besproken in zijn stageverslag (41). 

Beide series eindtransistoren,zoweL die in het eoov circuit als 

die in het 60V circuit,worden via hun eigen voorversterker ge

stuurd. 
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Theorie over gasontladingen. 

2.1 Inleiding. 

In paragraaf 1.1 is vermeld dat een vonkdoorslag sen ontlading 

is,die plaatsvindt in een dampbel diegevormd wordt in het 

vloeibaar dHHektrikum tijdens de ontsteekvertraging. 

In de terminologie van de gasontladingen is deze doorslag een 

(lioht)boog,waarvan het voornaa~ste kenmerk zijn lage brandspan

ning is ( ca 20V).De boog ontstaat boven een bapaaide waarde van 

de stroomsterkte,afhankelijk o.a. van de druk in het dielektrikulJl; 

boven dez~ waarde is de brandspanning vrijwel onafhankelijk van 

de stroomsterkteo(Zie fig.9) 

r- ---~--

Zoo 

t$ 
r::. o . 
.L 
<:) • 

• -4( I 

,A--------- -- -_ ... --..-----"-' ---'---""----'---........ - .......... ----
10lZ 10.5 /0:; -I 

10 

fig.9. Stroom-spanningskarakteristiek van het gasontladings

gabied in lucht bij 1 bar (Rieder (30). 

Boven een be de druk (oa 0,1 bar) en boven sen zeker aantal 

ladingdragers (vandaar de clrempel1tHl~U'de voor de stroomsterkte) 

neemt de Ide vrije engte af en de botsi kHentie 

toe.Elektronen doen tussen twee botsingen mindel' energie op, 

maar staan per tijdseenheid vaker een elte van hun energie 

at.Het ~lperatuurverschil tussen de elektronen en het gas is 

gering,het plasma is in termisch evenwicht. 
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Op~erking:Om misverstanden te voorkoQen moaten we ar op wijzen 

dat in het vakjargon van bet vonkverspanen het begrip Ifbogenll 

duidt op het ongewenste verschijnsel va.n herhaalde vonkdoorsla

gen op dezelfde plaats,hetg-een oppervlaktebeschadiging van het 

\'lerkstuk tengevolge heeft. Hierbij ontstaat een goed waarneem

baar lichtverschijnsel als gevolg va.n een intermitterende ont

lading op een plaats,wat de naamgeving k~n verklaren. 

2.2 De stationaire boog. 

In deze ontlading zijn .drie gebieden te ondersc~eiden: 

a) het kathodevalgebied, 

b) de plasmakolom,eventueel in termisch evenwicht, 

c) het anodevalgebied. 

Omdat men in de vonkverspaningstechniek in hoofdzaak geinteres

seerd is in de verschijnse1en aan de e1ektroden, zal onze aandacht 

vooral uitgaan naar processen in de nabijheid van de kathode en 

anode en de gevolgen daarvan op het elektrodemateriaal. 

~ De vermogensbalans van de elektroden. 

Gaan 've ui t van een boog zoals hierboven omschreven en beschou

wen Vie de processen die aan de elektroden kunnen optreden, dan is 

het mogelijk daaruit de theoretische evenwichtsvoorwaarde yoor 

het vermogen op te stallen (zie o.a. Rieder ). 

Neemt men aan dat de anodeval Uaen de kathodeval Uk zich ongeveer 

over een gemiddelde vrije weglengte uitstrekken t dan doet e1ke 

ladingdrager op zijn weg naar de elektrode over deze laatste vrije 

weglengte een energieeUk resp. U~ OPe 

De positieve ionen worden aan het kathodeoppervlak geneutraliseerd. 

Bij reflektie gevEm ze een gedee1 te van hun energie aeUk als warmte 

af aan de kathode en verwarmen met de rest (1-a)eUk het plasma 

v1ak voor de kathodeo 

Stel de ionenst1'oom v66r de kathode Lk-",Cl<I, dan \wrdt aan de ka
L. 

thode toegevoerd: 

P1k=aO(IUk • 

Vlak voor de anode is e1' aIleen een elektronenstroom" omdat de 

anode geen ionen emitteert. De anode ontvangt daarom: 

P1a= IDa-

Omdat or in de elektroden een zui yere' elektronE:ns -Croom is ,nlOG ten 
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er uit de kathode en in de anode r/e elektronen stromen. Aan de 

kathode neutraliseert een gedeelte,"I/e, de aankomende positieve 

ionen,de rest, (1-~)I/e, vormt de elektronenemissiestroom. 

De elektronen nemen t.g.v. de uittreeenergiesb bij de kathode 

energie op en staan o.eze aan de anode af: 

P2k= -1>ki/ e • 

P2a= CPaI / e • 

Bij het neutraliseren aan de kathode komt de ionisatieenergie Ei 

vrij. Een gedeelte f wordt aan de kathode toegevoerd, de rest 

(1-f) door iseerde deeltjes in bet plasma gedragen: 

p 3k= faEi II e. 

Door straling verliezen de elektroden: 

P4""-7rrt oecrr:r1! rO=straal van het plasmakanaal aan elektrode 

~~emissiefaktor 

~=konstante van Stefan-Boltzman 

'~T =elektrodetemperatuur e ~ 

De vermogensafname t.g.v. het smelten en verd.ampen van het 

elektrodenmateriaal, is veor te stallen door: 

Door 1 

v=hoeveelheid energic nodig am 1 m3 elek

trodemateriaal ts smelten en te verdampen. 

vJ;:ohoeveelheid verdampt elektrodema teriaal 

per lading (m3 /C), in formule: 

44·0 Vfi·'.I ( ) W- -- - ""-" - p j T}' 1-'1 (13) ,waarin 

f~dichtheid elektrodema teriaal (kg/m3
) 

j==stroomclichtheid (P/m2
) 

K=atoomgewicht elektrodemateriaal 

p=:verzadigingsdruk van de metaa,ldamp bij 

temperatuur T aan het elektrodeoppervlak 

P1",dampdruk voor hot elektrodeoppervlak 

uit het he neemt het vermogen 

aan de elektroden toe me~1 

g=geometrischo faktor 

!3 overdrach.tskoeff. 

T =gastemperatuur voor de elektrode g 
T =elektrodetemperatuur e -

Tot slot is or nog P7,het vermogen door straling uit het 

hatere plasma komt. 
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t vermoge~soverBchot moet tand door de elektrode 

d.m.v. geleiding afgevoerd worden •. 

fig,1Q.Warmteafvoermodel voor de elektrode. 

Neem als warmtebron de halve bol met straal l' en halve bolopper
o 

vlak 2 iT 1'2 • Op straal r bedraagt de warmteweerstand R van de o w 
halve"bolschil (zie fig.10): 

dR == _d_r __ 
v[ 1'1 \ 

21fr" 1\, 

A=warmtegeleidingskoUff. 

De totale weerstand vanaf het voetpunt van de ontlading tot vel' 

Vo1gens Holm is de juistere formule voor de warmtcVleerstand 

1 4 

R ::::.~ ~ OIDClat bron niet precies een halve bol is. 
i'l L~ 1\ 1'0 

De 't,rn:rrn.testrooN \vorcit da.l1: 

Pe'" (T -T HA rO T =smelttemperatuur elektrode 's OQ S 

De 

T~=temperatuur op veraf gelegen 

elektrodeplaats. 

nu: J-. "'D 
2,'-1 • 

1",1 

,per ,kan in zijll 

algemene vorm voorgesteld worden door: 

(m4 11'4) 
p ",,0' J' 1 - "2 

1.,.2 "' .. 
(1+ 1.-1) 
de1 ae2 
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Zowel voor de uitstraling naar de als voor de instraling 

vanuit het plasma worden waarden gevonden die to verwaarlozen zijn, 

bij de bij vonkverspaning optredende temperaturen,zodat P4 en P7 
verwaarloosd kunnen worden. 

V~~r anode wordt de vermogensbalans: 

+P6 ::::: I(U + ~) + tJ' ~ (T -T ) :.. Iw v a a a e °a ,- g e . a a 

voor de kathode: 

PSk=P1k+P2k+P3k+P6k""I(oc.auk+ OlfEi/e <- '¢!)+gk~ (Tg-Te)-Iwkvko 

Hierin zi 0\ 1 .a , f en g onbekend. 

(1) 

Betrekken 'ltre het kontraktiegebied voor kathode in de vermogens-

balans,clan kan men de vergelijking voor PSkvereenvoudigen. 

Het vermogen opgeslagen in de elektronenstroom (1-~)Uklen het 

vermogen geaccumuleerdin de gereflekteerde geneutraliseerde 

ionen cx.IR1- a)uk- (1-f)Ei /e] "[ordt in deze ruimte in warmte 

omgezet en direkt aan de aangrenzen~e elektrode toegevoerd. 

Voo~zover dit vermogen gebruikt wordt voor ionisatie komt daze 

i satid4nergie toch weer vrij bij rekombinatie van de ionen 

aan de kathode. 

Dan 'It/ordt PSk= I(Uk - 2; )+g f (Tg-Te)- Iwkvk 
(2) 

Voor uiterst korte bogen kan de tweede term in de rechter leden 

ve~n (1) en (2),die sterk afhangt van de geometrie van de plasma

zuil,verwaarloosd worden,zodat (1) en (2) worden: 

+ Iw v a a 
(1 a) 

( 2a) 

Het teken voor de uittreepotentiaal in beide vergelijkingen wijst 

in de rich van een grotere anodes jiage,hoewel dit afhanke-

onderlinge verhoudjng van ttreepotentiaal, anode-

val en t.hocleval. 

13ij onze experimenten met goede oppervlH,kteb:aH tei t der 

.den, ieder geval veel beter dan in jkons , zal 

door de hogere uittreepotentiaal dit effakt starker meespelen dan 

bij de sche toepassing van de vonkerosie. 
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2.4 De doorsnede van dn om a3,n de elek • 

In hoeverre de energie die aan de elektrode toegevoerd vordt in 

staat is elektrodemater:i,aal te verdampen hangt mede af van de 

grootte van het opper-vlak .... laarover deze energie gespreid word t, 

hangt dus af van de doorsnede van het vonkkanaal aan de elektro

den.In stationaire toestand zal ar een evenwicht moe ten zijn tus

Ben de krachten die het kanaal doen uitbreiden en de krachten die 

dit beletten. 

De plasmadruk .... Iord t o. a. door de volgende faktoren in evenwicht 

gehouden: 

a) ]e atmosferische druk. 

b) De hydrostatische clruk v/h dielektrikum. 

c) De magnetische druk.(het pinch-effekt). 

d) De kontraktie. 

ad b} Het vloeistofniveau boven de elektroden is messtal gering 

waardoor de invloed van deze' faktor gering is. 

ad c) De druk die hierdoor ontstaat op de as van de ontlading 

bij een vonkkanaalstraal I' is: 

Po'" 10-
12

1.2 

7T 1'2 

(30) waarin Po in bar 

r in m. 

Bij een stroomsterkte van b.v. 25A en een plasmastraal van 

50.10-
6

m is er sen magnetische druk van 0,08 bar,hetgeen 

in vergelijking met de atmosferische druk van geringe invloed 

is. 

J,lhoewel in absolute grootte de magnetische druk laag is, 

zal het kwadraat van de plasrnastraal in de noemer van (3) 

. weI een drukgradient in axiale richting in de plasmazuil 

doen ontstaan bij varierende plasmakanaaldia~eter. Zoals 

we in d) zullen zi9n zal er san de elektroden insnoering 

van het vonkkanaal Dptreden.De dasr dan aanwe 

magnet,ische (lruk zal aen asmastroom doen ontstaan in 

axia19 richting vanaf de elek zal 

kouder gas toestromen,hetgeen de kontraktie weer versterkt. 

ad d) de kontraktie. 

i1anneer een plasmazui 1 van bui tenaf geko!"ld 'tvord.t t dan zal 

de tempera tuur aan de bui tenzijde dalen, ds,ardoor ook de 
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ionisatiegraa,d van het 

wordt weergegeven door de 

Tt -E./2kT n .• n :: c.p. .e ~ 
~ e 

daar tar .De ionisatiegraad 

van Sahat 

n.=aantal fanen per volume 
~ . 

n caantal elektronen per volume 
e 

p = druk 

k =Boltzmankonstante 
, . 

c =konstante. ,-

De doorsnede van het stroomgeleidend kanaal neemt af.Bij gelijk

blijvende stroomsterkte neemt de elektrische weerstand toe als

mede de t.varmteon hvikkeling. De hogere tempera tuur binnen in het 

plasma verhoogt dB,a1' de ionisatiegraad t dus ook de geleidbaar

heid en er ontstaat een nieuw evenwicht bij een kleinere door

snede van het plasmakanaal, met een hogera temperatuurf een gro

tere geleidbaarheid ~ en een hogere stroomdichtheid j. 

Koeling van de plasmakolom leidt dUB tot insnoaring. Het gedrag 

van de veldsterkte E is ui t deze beschomdng niet af te leiden, 

omda t in de vergeli jking j=~E zowel j als ~ toenemen. 

Onze interesse vooral uit naar de gevolgen van de kontraktie 

voor de anode- en kathodeval,vanwege de konsekwenties voor de 

energiebalans aan de elektroden. 

d1) de kontraktie aan de kathode ( zie o.a. Weizel (26»). 

Aan de kathode vindt een overgang plaats van de hogc temperatuur 

ven het plasma near de lage temperatuur van de elektrode in een 

dunne laag,zeker in verhouding tot de diameter van het plasmakanaal 

aan de elektroda. Daardoor kan men in aerste banadering de proble

men in deze overgangslaag lineair beschouwen,veranderend in de 

richting loodrecht op het kathodaopporvlak (hieronder genoemd de 

x-richting,zie fig.11). 

figo 1.1 Het ka thodevalgl:')bi d" 
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Voar een stationaire boog gelden o.a. de volgende v~rgelijkingen: 

dU 
El := - dx 

j +j.~ OJ =konstant 
8 l 

dE1 "" (n.-n) 
dx to l e 

J' =8. b .n .El e e e 

jl.' ",s.b .• n •• El 
l. l. 

= - ~}. ax 

j ~elektronenstroomdichtheid 
e 

j.=ionenstroomdichtheid 
l 

e=elementaire lading 

be=b8~eeglijkh8id der elektronen 

bi=beweeglijkheid der fonen 

Aannemende dat over daze laag de spanningsval slechts enkele 

(6) 

volts bedraagt,bereikan de elaktronen niet de benodigde ionisatie-

9nergie en vindt in daze laag geen produktie van ladingdragers 

plaats.Dan kan men j en j. konstant beschouwen. e )l. 

j. o{.j (7) 
l. 

je=(1-C!.)j (8) 

De veldsterkte is in de laag erg hoog .. Volgens \lieizel moet men 

voor de 
ke 

'beweeglijkheid dan nemen: 

met ' 'f r .. ~", Ke"" m" ....!t. 
e m

t 

met k.=" \!;Ii 
J. I~--m. 

J. 

In het algemeen is k » k .• e J. 

(4) en (5) worden dan: 

J' s.k.n ''E e . e eY.c, 

jJ.' :::: e.k ... n.VE 
J. l. 

m =massa elektron e 
Ae.=vrije \.reglengte e1ektron 

m.=masSB ion 
l. 

Ai=vrije weglengte ion 

(4a) 

(5a) 

Vermenigvuldigt men (3) met\f:E en vult men (7) en (8) in: 

Vaal' x:.:::O (ziG g. 1) is de veldsterkte EO; na. integratie '¥lordt (3a): 
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Substitueert men (9) in (1) en (6). 

LX£! :: 
dx dx - Aj 

dU 
dx 

.. 2/3 
A x 

2/3 x 
dT 

===:) -, ax 

Hierin zijn T temperatuur bij x=C 
o 

. Uo.potentiaal bij x-o 

lli 8/3 
c 40),. x 

Het temperatuurverschil tussen kathode en plasma is dan: 

h.T . 2Aj 8/3 
== 40A xk en de kathodeval: (10) 

Uk:! ~/3 .'met dikte laag ( 11 ) 

Uit (10) voIgt: =(40AT~ )3/8 
~ 9Aj 

.-3/8 
~"'J 

Elimineert men ~ .uit (10) en (11 ) 

8 213 >..5.6.T5 
( cI. 1-01- ) U .-3/8 

Uk"" • ... ... -J 'Z 2 7. k. k k 5~) ~'jJ 1. e 

Opme rlslJlgen : 

1) Deze theorie gaat uit van een plasma zonder kontraktie en laat 

zien dater kan traktie z8,1 optreden. Ze is dus niet geschikt 

voor een kwanti ta,tieve beschrijving van een kontraktietoestand. 

2) Deze theorie laat zien dat kontraktie, vanwege de verhoogde 

stroomdichtheid, het plasma dichter naar de elektrode trekt. 

Dit kan niet onbeperkt do6rgaan, want zodra de overgangslaag 

slechts Bnkele vrije 

jkingen hun ge 

engteli be verliezen sormnige ver

~.Dan wordt de relatie tU8Ben Uk en j 

vleergegeven door de fOl'l'1ule van Langmuir: 

34/ 3m.1/3 x4/3 2/3 
1. k (C'{j) 

25l3~2/5 1/3 . 
t.o e 

d1lS een Y00r Xl 
t{ 

3) De kontraktie strekt zich over oen 

groter is dan xk " 

(len. 

j. I~r zal 

uit die vele malsn 
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d2) de. kontraktie as-Xl de (
., 1;".. ( z.J..e l)"'/~ 

\ 
) " 

In een stationaire boog is de taak van de anodeval drieledig: 

a) De anodeval moet de ionen PI"oeiuee'ren die in de plasmazuil 

per sekonde door een doorsnede gaan richting kathode. 

b) Daze iOhen moaten met een termische snalheidsverdeling aan de 

plasmakolom geleverd worden, met een tem:pe~atuur overeenkomstig 

de temperatuur van d.e neutr'ale deel tjes. 

c) In de anodeval 211'11 zich de temperatuurdaling van gastemperatuur 

tot e.lek trodetempera tuur moe ten vol trekken. 

Op twee manieren kan hieraan voldaan zijn t 

1) Door veldionisatie. Bij lage stroomsterkte en geringe dichtheid 

van lading:dragers zullen de elektronen in een elektrisch veld 

over een of meer vrije'weglengten yoldoende snelheid opdoen 

am te kunnen ioniseren. 

2) Door termische ionisa~ie.Bij hogere stroomsterkte en Idichtheid 

van lading:dragers zullen .de ionj.sa ties via herhaalde botsingen, 

vaker voorkomend en met twisselingen, tot 

stand komen.Het aantal ionisaties is groter dan het aantal re

kombinaties. 

Bij termische iOTI.is e, die eovoelig is voar afkoeling vam-Iege de 

afname van de ionisatiegraad, treedt kontraktie op bij elektroden 

met goede warmtegeleiding. 

Om dit verschijnsel in een formula onder te brengen wordt door 

Bez uit anodeval ean dunne apart beschouwd en hiervoor 

eon energiebalans opgesteld. 

De ladingdragers doem in dit interval energie op uit het elektrisch 

veld. E .. ~adeeltelijk wordt deze energie doorgegeven aan aangren

zende intervallen, gada telijk i'lord t die energie overgedragen aan 

neutrale deeltjes via botsingen. 

J)eze t te hoeveelheid , hier (j maalct 

in een stationaire ontlading evenwicht met de 

VB,Xl eli t pI elto .. Deze zi;jIH 

1) Energi everlies doorda,t het neutral.€! deel tje bij de botsing ge-

ioniseerd wordt: zoe.E. met Z= z.-z 
~ ~ r 

Z.- aant&l ioni~aties 
..J. 

z = aan es r 



2) verliezen door s en warm~egeleiding? 

In de energi is de term 1) afhankelijk van de plaats 

in de richting van de anodetde termen onder 2) niet" 

De differentHHe energiebalans wordt dan: 

dz.e. = d(jE)b t . 
0'8J..ng 

Verondersteld men dat E niet veel verander_t in de anodevaltdan 

voIgt: dz.e.E.= dj.Eb t . 
J. 0 8J..ng 

Ui t deze beechamring is dan af te leiden dat kontraktie,met als 

een toename van de stroomdichtheid j, de ionisatie in 

anodeval doat toenemen.Hierdoor kllnnen anodeval en 

lengte afnemen. 

anodeval-

1) Explosieve verdamping van het anodemateriaal kan dampsnelheden 

opleveren die groter zijn dan de gemiddelde driftsnelheid van 

de ionen (uit Bez (27) b.v. 7000 ernls t"o.v. 100 ernls ). 

dan in het asr,;akanaal anodekant de ionon met 

meal.' dan hun normals snelheid uit het anodevalgebied getrans-

porteerd , zal de anodeY81 groter moeten .... /Orden om de 

hiervoor benodigde extra ionen te produceren. 

2) erd zal osieve_verdamping van het kathodemateriaal 

de driftsnelheid vall de ionen vertrG~gen, zelfs tot nul kunnen 

brengen, he een van de ten 

heeft ,zelfs tot nul toe (experimente bevestigd door HUller 

en Inhurg (27)). 



Om a.e invloeden van de stroomsterkte en de elektrodenafstand op 

brandspanning van ~e ontlading te onderzoeken is de statistische 

methode van de variantieanalyse toegepast (41). 
Van hies te varH~ren grootheden zijn elk 5 waarden genomen, 

hier ni veau' s genoemd. Voor de strooms terkte werd di t a~mtal be

paald door het aantal instelmogelijkheden van de meetopstelling, 

voor de elektrodenafstand lag dit aantal voor de hand vanwege 

het beperkt gebied '...raarover dez8 grootheid gevar1eerd kon worden 

(4.10-6m- 12.10-6m), door het proces opgelegd. 

Er zijn waarnemingen verrioht bij aIle niveaukombinaties, 25 in 

totaal,zodat oak de invloedvan het samengaan van In stroomsterkte

waarde met In waarde van de elektrodenafstand kan worden nagegaan. 

Van elke niveaukomM.natie is een aantal resul taten bekend. Omdat 

dit aantal niet overal gelijk j.s, t.g.v. onbruikbare ontladingen, 

zijn voor elke kombinatiedeeerste·vier waarnemingen genomen, 

totaal dus 100. 

elektrodenafstand 1 in 10-6m 

4 6 8 10 12 Yi. 

5 18,5 18,5 . 19 19 18,5 19 19,5 21 19,5 20 
383,5 18,5 18 18 17 21 19,5 19 20 19 21 

10 17 18 20 19 20 19 21 21 19,5 21,5 392 16 21 18,5 18,5 20,5 20 19,5 21 19 22 

15 16,5 16 21 18,5 18 19,5 19 21 ,5 22 21 388 17,5 18,5 18,5 19,5 "'A 20 21 19 21 21 I) 

20 12,5 17 16,5 22,5 19 20 21,5 20,5 20 22 384 18 14,5 15,5 19,5 19 21 21,5 21 20,5 

13 17 17 14 21 18 19,5 19 20,5 28,5 ,5 16 12 20 16,5 18 21 20 21 21,5 22 
~~ 

Y , oJ 3 368 391 407,5 I 422,5 192 
• #-

bij de 25 ni veaukombinaties. 

Geeft men de i-de l':lj uit de tabel de index i en de j-de kolorn 

index j, dan wil ''laarneming y.::. zeggen de brandspanning bij cen 
~J -6 . 

stroomsterkte van 5:1 A en een elektrodenafstand va.n (2jt2).10 m. 
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notati • '\T . ~, .j SO!!1 van de l.raarnemingen in de 

j-de kolom 

Yio som van de waarnemingen in de 

i-de rij 

y =de som van aIle waarnemingen. 
" . 

Er zijn vier bronnen van variantie: de st.roomsterkte If de e1 

trodenafstand 1, de kom]:linatie van 'stroomsterkte en elektroden

afstand Ixl en het restant. Elke bron heeft zijn aantal vrijheids

graden, al naar gelang het aantal niveauls, en zijn kwadraten-

som KS. Door te delen door zijn aantal vrijheids vindt 

men d.e gemiddel:d.e kwadratensom GK. 

Nen kan nu de signifikantie van de variantiebron met de Fishertoets 

toetsen door de bijbehorende waarde van GK te delen door de GK van 

d~est en de uitkomst te vergelijken met de F-waarde uit de statis

tische tabellen (37),overeenkomend met het stelael vrijheidsgraden. 

Berekeningen kwadratensommen. 
y2 . 

De korrektiefaktor KS o= 100· ::;;: 
5 

De totale kwa~ratensom KSt = 2:Y~j - KSo=37504 -36979 t 29= 524,71 

5 iij=1 

KS1= ~o ~y~.- KS o= 36986,82 - 36979,29 = 7,53 
1",1 

KS1= ~oty2.- KS o= 37221,18 - 36979,29 = 241,89 
j=1 .. J 

!) 

KS
1 

., = -+ ") 
_ AJ. II- L j-KSI-KSI-KSo=37311 ,63-(7,53+241, 

:i,j",,1 =82,9 2 

KSr=KS t - (KSI+KSl+KSlxl) = 19 2,38 

Daze waarden en de hiervan afgeleide GK's zijn terug te vinden 

in de variantieanalysetabel in hoofdstuk 3,waar tevens de toet-

sing van d.e is gebeurd. 

Bij de twoede vari eanalyse is een nieuwe bron van variantie 

toegevoegd, de metingen zijnnamelij~ herhaald in lucht. Bij elke 

kombinatie van I en 1 zijn ook in lucht vier waarnemingen verricht. 

Het totaal der meetresultaten is dan 200.In de tabel op de volgen-

de bladzijde staan binnen elk kadertje links boven brands pan-

ningen gemeten in hexaan, en rachts beneden die in lucht gemeten 

zijn. 



18,5 

5 18,5 

117 

10 1
16 

<1 16,5 
115 17,5 p 

'" 
(l) 

+> 
M 
8 

1
12

,5 fJ) 

+' 18 w 20 s::; 
0 I 
0 i 

8 
+" 
I:f) 13 

1
2

5. 
16 

I 
sub-

334 totaal 
kolom-
totaal 

lektrodenafstand -6 in 10 m 

6 

18, 
18 18 17 

15 17,5 18,5 17 
17,5 17,5 18 18 

18 20 19 
21 18,5 18,5 

~a 
1/ 18 I 16,5 19 
18,5 18 17 18 

16 21 18,5 
I 18,5 i 1 8, 5 19,5 

14,5 17 18 19 
13 17 I 18,5 18,5 I 

b6,S 17 22,5 
14,5 115 h. 19,5 I' ,.J 

16 18,51 15 19 
13 ~4 18,5 19,5 

17 17 14 
12 

1

20 16,5 
15 15 14,5 14,5 
14,5 14 14 15,5 

322,5 368 346,5 

656,5 714,5 

18,5 
21 

20 
20,5 

18 
19 

19 
19 

21 
18 

391 

e ! 10 I 
1 

12 

~9 19,5 21 
1
19

•
5 20 

19,5 19 20 19 21 
18 21 18 18 

I 19,5 19 19,5 19 

"10 
'.,I 21 21 19,5 21,5 
20 19,5 21 19 22 

18,5 16 19,5 18,5 
18,5 18 19 18 

19,5 19 21,S 22 21 
20 21 19 21 21 

19 19,5 20,5 20 
19 18,5 19 20 

20 
1
21

,5 
20,5 20 22 

21 22 21,5 21 20,5 
18 J 5 19 20 18 I 
19,5 19 18 20 

. 
18 19,5 19 20 t 5· 28.5 
21 20 21 21,5 22 

20 18,5 19,5 18 
18,5 18,5 20 20,5 

376 407,5 383 422,5 

767 790,5 813 

tabel 2 # De waarden van de brand. spanning bij 50 niveaukombina ties. 

20 19,5 
21 20 

17 20 
19 18,5 

21 21 
19,5 20 

1 0 
./ 19 

19 20 

19,5 19 
19,5 10 

,F 

390,5 

IS"c:tb -
ItoT, . -'-u . 
138315 

755' 
371,5 

I 2 I 
756,5 

364,5 

/3 38 

760 r 5 

'3 t:; , .,/ 
7. 
.J 

71.16,5 

362,5 
-

375~5 

723 

347,5 

3741,5= 

\'51 
\J1 

... 
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Berekening van de kwadrateusommen. 
y2 

KSo~ 200 = 69994,11 

KSt:.:i.Y~j-KSo= 70914,25 - 69994,11 = 920,14 

i,j=1 

KS I = 70016,72 - 69994,11 

RSI = 70391,27 - 69994~11 

70048,71 - 69994,11 

-
:: 

-

22,61 

397,16 
54,60 

121 deze e vlord t eVenGCl1S hoe groat de e zi 

op het samengaan van een bepaalde i~aarde van de ene grootheid met 

eenbepaalde waarde van de andere,zoals I en 1, I en d, I en d, 

en tenslotte I, 1 en d.. De by-adra tens ommen welke bepalend zijn 

voor de grootte van deze effekten zijn: 

KSIx1= 70531,53 - (22,61+397,16+69994,11) "" 117,65 

KS1xd= 70076,38 - (22,61+54,6+69994,11) ::::: 5,06 

KSI 0= xc. '70452,36 - (397,16+54,6+69994,11)= 6,49 

KSlxlxd~ 706 ,56-(22,61+397,16+54,6+117,65+5,06+6,49+69994,11)= 

"" 37,88 

KSr=KSt-(KSr+KS1+KSd+KSlxl+KSIxd+KSlxd+KSIxlxd)= 920,14-641,45= 

""" 278 9 69 

Daze ~wadratensommen en de hiervan afgeleide GRle zijn terug te 

vinden in de tweede tabel in hoofdstuk 3, waar 

ook de zijn getoetst. 
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