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samenvatting

Beschreven worden de resultaten van proeven, uitgevoerd
met messing elektroden, ter bepaling van de verspaning
aan de beide elektroden bij elektrische symmetrie en
asymmetrie aan de vonkspleet. Hierbij wordt tevens aangegeven waarom het nuttig lijkt deze proeven te herhalen voor andere materialen, te beginnen met brons,
aluminium, zilver en koper.
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Deze proeven kunnen ale 4e-jaars opdracht worden uitgegeven, bij voorkeur aan studenten met een meer
fysisch gerlchte belangstelling.
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Stelt men twee elektroden, ondergedompeld in petroleum of een
ander dielektrikum, op slechts enkele honderdeten van een mm.
van elkaar en verbindt deze elektroden met de polen van bijv.
een wisselspanningsbron van voldoende sterkte dan zal er bij
inschakeling van de spanning tussen de elektroden een vonk overslaan. Deze vonk is in staat materiaal aan de elektroden weg te
nemen, de elektroden dUB te verspanen. Het mechanisme van deze
verspaning na te gaan is het doel van ons onderzoek.
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Daartoe is een opstelling gebouwd bestaande uit een glazen cuvette
waarin de ontlading plaats vindt, een petroleumtank met een pomp
die voor de circulatie van het dielektrikum zorgt en tenslotte een
elektrische apparatuurt beetaande uit voedingsbron. regelweerstanden en meetinstrumenten. De verspaning zelf wordt gemeten door gewichteafname van de elektroden.
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Indien aan de elektroden een zuivere einusvormige wisselspanning
gelegd wordt is er aIle reden om aan te nemen dat ne afloop vaD
een periode de verspaning aan de beide elektroden, die we in het
vervolg elektrodeslijtage zullen noemen, even groot is. Dit wordt
door proeven ook bevestigd. Wat laat het stroom- en spanningsbeeld
op de scope nl. zien: De wisselspanning loopt op tot een bepaalde
waarde die overeenkomt met de doors lag-spanning van het dielektrikum. Tot het moment van doorslag ,loopt er geen stroom door het
circuit. Als de spanning zo hoog is opgelopen dat het dielektrikum kan doorslaan verandert deze laatste dus in een geleider. De
spanning daalt tot een bepaalde waarde gelijk aan de brands panning, terwijl de stroom nu 'ook kan gean lopen en omdat hij op de
vonkspleet gedrukt wordt reeds een bepaalde waarde kan hebben bereiktg De tijd waarin het dielektrikum doorslaat,is maar heel kort,
~ 10·
sek./De spanning aan de vonkspleet blijft na de doorslag
gelijk aan de brandspanning terwijl de stroom sinusvormig verloopt.
Op het einde van de halve peri ode zakt de spanning tot onder de
brandspanning en de vonk gaat uit. Bij de volgende halve peri ode
gebeurt in deze volgorde hetzelfde. met dit versch!l dat het spanningsverschil en de stroomdoorgang aan de elektroden omgekeard is.
Indien wij nu veronderstellen dat de verspaning een elektronen/
ionen effekt is ligt een symmetrische elektrode';'slijtage bij een
elektrische stroom/spanningssymmetrie aan de elektroden weI in de
lijn 'dar verwachtingen.
Zetten we in een grafiek op dubbellogarithmisch papier de elektrodenslijtage voor beide elektroden uit tegen de stroomsterkte dan
krijgen we dus twee lijnen die samenvall~n.
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Indien we de elektrische symmetrie aan de elektroden nu vervangen
door een asymmetrie, eenvoudig te verwezenlijken door in serie
met de wisselspanningsbron een gelijkspanningsbron in het circuit
op te nemen, is de verwachting gewettigd in dat geval ook een verspaningsasymmetrie aan de elektroden te kunnen konstateren. Immers,
door in het circuit een gelijkspanning op te nemen wordt de nul~ijn vOOr stroom en spanning, die bij symmetrie precies midden
tUBsen de elektroden ligt, naar een van de elektroden verlegd. Het
spanningsverschil en de stroomdoorgang in een richting zal dus groter zijn dan in de andere riehting. Het aantal elektronen/ionen
en hun energie zal dus in deze richting groter zijn dan in de
andere.
Praeven uitgevoerd om deze redenatie te verifieren toonden duideiijkdeze verspaningsasymmetrie aan. Oak "toonden zij aan dat deze
asymmetrie groter wordt bij vergroting van de gelijkspanning in
het circuit. De elektrodenslijtage voor beide elektroden weer uitgezet tegen de stroomsterkte op dubbellogarithmisch papier geeft
echter twee zieh snijdende lijnen te zien.
Kennelijkdaalt de asymmetrie bij oplopende stroomsterkte om bij
een bepaalde waarde nul te worden en dan, maar nu omgekeerd. weer
groter te worden. Voor dit verschijnsel is nog geen verklaring gevonden. De mogelijkheid dat bij een bepaalde stroomsterkte de
stroom en spanning om welke redan dan ook in de gebruikte elektrische apparatuur zou omkeren moet afgewezen worden daar de gelijkstroom- reap. apanningsmeters dan ook een uitslag in omgekeerde
richting zouden moeten aaDgeven hetg.een niet het geval blijkt te
zijn. Mogelijk is deze asymmetrie -·omkering inherent aan het proce.~of aan het elektrodemateriaal.
D~ bovengenoemde proeven werden allen uitgevoer~ met meesingelektrodeD. Het lijkt dus nuttig hen te herhalen voor andere materialen, in eerate instantie voor brons, aluminium, zilver en
koper:en de resultaten te vergelijken met die, verkregen met de
messing-elektroden. Daarbij moet vooral aandacht besteed worden
aaD de tysische konstanten der verschillende metalen.
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