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Vonkerosie
Inleiding
Vonkerosie is een metaalbewerkingstechniek waarbij de materiaalverw~dering
tot stand korot door het plaatselijk tot smelten of verdampen brengen van het
metaal.Dit wordt bereikt door tussen tweetzich tegenover elkaar bevindende
metaaloppervlal'i:ken (resp. werkstuk- en gereedschapelektrode) een elektrische
spanning aan te brengen.Afhankelljk van de onderlinge a:fstand del' elektroden
en de aard van het zich ertussen bevindende medium zal er een doorslag optreden.Dit betekent dat er dan een zeer plaatselijk gekoncentreerde stroom
gaat 10pen.Door de hoge stroomdichtheid stijgt de temperatuur van het metaal
ter plaatse van de stroomdoorgang vaak tot boven het kookpunt van het metaal.
Het uiteindelljke resultaat van de doorslag is dat er aan beide elektroden
een kleine smeltkrater wordt gevormd.
Door de spanning pulsvormig toe te voer~n en tussen de metaaloppervlakken
een vloeistof(diUlektricum) te doen stroman wordt bereikt dat het smeltproces
zich over het gehele te bewerken oppervlak
voortbeweegt en de gesmolten en verdampte
VERPLAATSIN6>'R£CELmetaaldeeltjes worden afgevoerd.
SYSTEEM
~----i
De verhouding van de materiaalafname aan
beida elektroden is o.a. afhankelljk van de
pulsvorm en pulsduur,alsmede
van werkstuk,..
GENERAiOR
en &ereedschapmateriaal.Door een gunstige
keuze van de genoemde grootheden kan men
i,
bereiken dat de materiaalverwijdering hoofd- ~
zakel:ijk aan de werkstukelektrode plaats
vindt.De gereedschapelektrode "zinkt" dan a .. h.w. in het werkstukmateriaal.Op
deze wUze kunnen betreklcelijk willekeurig gevormde gaten en holten in zelfs
zeer harde metalen vervaardigd worden.Dit laatste omdat niet de mechanische
maar uitsluitend de thermische eigenschappen bepalendzijn voor (le bewerkbaarheid.
Votlkerosie wordt in de industrie in toenemende mate aangewend.Door de verdere
verbetering van het regelsysteemtbenodigd V0n~ deverplaatsing van de gereedschapelektrode in afhankelijkheid van devo~deringen van het smeltproces,is het
thans een betrouwbare bewerkingsmethode.De bewerkingssnelheid is echter re1atie! 1aag.Vonkerosie wordt dan ook hoofdzakelijk toegepast in die gevallen
waarbij de konventione1e methoden minder geschikt zijn of in het gehee1 niet
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in aanmerking komen.
Verder onderzoek van het fys1seh meeh~~isme van vonkerosie kan leiden tot
een theoretiseh model,waaruit de voor een bepaald procesverloop meeat optimale machineinatellingen z~n af te leiden.In zoln model zou de materiaalverwijdering verwerkt moe ten zijn ala funetie van de energietoevoervariabelen
zoals pulsspanning,pulsvorm en pulsduur,alsmede van faktoren'als stroming
en verontreiniging van het dHHektricum en de aard van het regelsysteem.
In dit veralag wordt in het kort ingegaan op enkele facet ten van vonkerosie
waaraan tijdens\'de stage enige aandacht werd geschonken.De volgende onderwerpen
komen ter sprake:
-vergelljking van de experimentele waarden van de grootten van smeltkraters
met de via eomputerprogramma IS bereltende waarden.
-controle of materia'1lverw'jdering uit de smeltkrater mede veroorz:.13.kt wordt
door krachten van magnetische oorsprong.
-berekening van het drukverloop tijdens een ontlading uit de plastische
deformatie van koperfolie dat als anode diende.
-de spreidillg in de groot te, van de sm.eltkraters _we.rd bekeken aan de hand
V8,n een reeks ontladingen, Vla:l.rbjj de energietoevoer zorgvuldig konstant
,
ward gehouden.
-tot slot Vlorden de resultaten vermeld van de voor verschillende di~lectrica
gemeten elektrodenafstanden waarbij net doorslag optrad.
;,

Algemeen
Teneinde de bovengenoemde onderwerpen enigzins te verduideIijken voIgt eerst
nog een korte beschrijving van het model volgens welk men thans aanneemt dat
vonkerosieplaats vindt.
Indien aan de elektroden een spanningspula wordt toegevoerd kan men de
volgende fasen onderscheiden:
-ontstekingsfase; t.g.v. de aangeboden spanningspuls vloeit door het dielektricum een kleine stroom(stroomdichtheid~lO~ A/m~).Doorgaans neemt deze
stroom na ten hoogste enkele~sec sterk toe (de stroomdichtheid bedraagt
dan ca. 109- Almm'1. Tege1.ijkertjjd daalt de spanning tot::;;- 20 V, afhankelIjk van
het elektrodenmateriaal.
-ontladingsfase; door de grote hoeveelheid energie die zeer plaatsel.ijk
vrijkomt wordt het metaal tot smelten of verdampen gebracht.
-beeindiging van de energietoevoer; de metaaldeeltjes en verbrandingsprodukten worden door het diijlektrieum afgevoerd en de ionen en ele~tronen
uit het ont1adingskanaal recombineren weer.
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De stroomdoorgang tjjdens de ontstekingsfase wordt verklaard met de thermischE
veldemissie theorie.Onder de aanname dat er in de vonkspleet een ruimteladingsverdeling aanwezig is(sterke spanningsval nabjj kathode en anode,veldsterkte ::;: 2,. 108 V/mm} , kan berekend worden dat er elektronen ui t het metaal zu]
len treden(de uittreedenergie van een elektron wordt door het aangelegde
elektrische veld verlaagd).De elektronen die het kathodeoppervlak verlaten
zullen hun kinetische energie bjj de botsing met v~oeistofmoleculen weer verliezen; hierbjj stJjgt de temperatuur van de vloeistof zodani,g dat ar een dampbel of een dampkanaaltje ontstaat.'ren gevolge van de grotere vrjje weglengte
en de hogere veldsterkte in een dampbel krjjgen de elektronen hierin een hoeveelheid extra energie die voldoende groot is om bjj bots1ng met een atoom eer
nieuw elektron en een ion te vormen.Het uiteindelljke resultaat is dan dat de
elektrodenoppervlakken op lawineachtige wjjze door elektronen of ionen worden
gebombardeerd.De kinetische energie van de elektronen en ionen wordt hierblj
omgezet in thermische energie,ten gevolge waarvan het metaal ter plaatse smel
of verdampt.
Omtrent het ontstaan van het dampkrulaal en het gedrag van de ,zich in dit
kanaal bevindende stroomvoerende plasmakolom bestaan momenteel nog onduidelljH

heden.Hieromtrent wordt ond~rzoek verricht met behulp van snelle fotografie
en spectraalmethoden.Blj het begin van de ontlading is de dampkanaaldiameter
vrjjwel geljjk aan die van de plasmakolom.Gedurende de ontladin'g nemen beiden
in grootte toe.Ten gevolge van de traagheid van de vloeistofbeweging ten opJ\
zichte van de thermische effekten heerst er in het dampkanaaltje aanvankelijk
een hoge druk(> 50 atm).De plasmakanaaldiameter groeit uit tot waarden rend
lOO~;het omgevende dampkanaal groeit dan nog verd0r uit,maex ten gevolge
van afkoeling en condensatie op mindel' hoog verhitte metaaldelen j.n de omgeving van de gevormde smeltkrater komt de groei tot stilstand.Dc druk in het
dampkanaal ltan hierbij mOf,elljk tot onderatnlOsferische Y/3.1rden dalon, he tGeen
verdampen van het vloeibare metaal vergemaltkelljlct.ln de literatuur wordt oak
weI melding gema~~t van een zich periodiek verwljdend en vernauwend dampkanaal
Na, beeindiging Va..ll de energietoevoe:r zullen de ionen en elektronen ui t het
plasmakanaal recombineren en wordt de metaaldamp en een deel van het vloeibare metaal door het dielektricum afgevoerd.Een volgende ontlading zal ten
gevolge van de ter plaatse aanwezige verontreinigingen blj voorkeur pl~atsvin
den in de omgeving van de pas gevonkte krater.Het smeltproces is dus geen
stochastisch over het metaaloppervlak verspreid gebeuren.Dit valt ook to
constateren bjj het vonken met een stukje koperfolie dat loodrecht op een Vlall
oppervlak wordt geplaatst en dus a. h. w. Ijjncontact maakt .i3Jj het aa.nbrengen
van een hoogfrequente pulsspanning blijkt de vonk met een snelheid van slechtE
enkele cm/sec langs de rand heen en weer te lopen.
\
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De proefopstelling.
Hiernaast is schematisch de opbouw
van de proefopstelling weergegeven.
Ze bestaat u1t een normale m1crovonk.tnachine mGt pulsgenerator, waaraan een hoeveelhe1d randapparatuur
is toegevoegd.Er kunnen aan 'de
elektroden kortdurende(O.5-10~scc)
pulsen van 290 tot 1000 V worden

r---..l----,
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aangeboden.Zodra doorslas optrcedt 5Pt.1inSPAHIIINt;.
wordt de stroombron ingeschakeld en
kan gedurende maxi~aal 35~sec
va~l
energie worden toegevoerd(stroomstcrl~te tot c • 40 A).VOOl' ./let
eenmalige ontladingen
de opstellins voorzien van een detektiesysteem dat
verdere pUlstoevoer verhindert zodra er een doorslag is opgetreden.De vonkspleetafstanden waarbij net doorslag optreedt kUllnen worden bepaald door de
elektrode m.0.v. de stappenmotor omlaag te bewegen.Op het moment dat doorslag
optreedt wordt de stappenm0tar automatisch gestopt;de tellerstand is dan een
maat voar de spleetafstand.
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Computerprogramma voor de berekening van

smeltkraterafmeti~gen.

Onder de aanname dat b~ vonkerosie de vorm en de grootte van de smeltkraters
geheel bepaald wordt door de hoeveelheid toegevoerde energie en het verloop
in de t~d van deze energietoevoer,kan via een wiskundig model de kraterafmeting berekend worden indien pulsvorm en pulsenergie bekend z~n.
Hiertoe z~n computerprogramma's opgesteld die de temperatuurverdeling in het
metaal berekenen.De ligging van de smeltisotherm geeft hierbij dan de maximaal
te verwijderen hoeveelheid metaal aan.
In deze paragraaf worden de resultaten vermeld,die verkregen zijn met behulp
van een computerprogramma van ir. Heuvelman.Hieronder vo1gt nog een korte
beschrijving van dit programmajmeer uitgebreide informatie is te vinden in het
t.h.e.-diktaat Ilfysische bewerkingsmethoden it •
Er wordt ui tgegaan van de d. v. van Fourrier voor instationaire warmt.egeleiding:

e.c.

Sl : : A [~1
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met randvoorwaarden:temperatuur van de cylindermantel
blJjft gelJjk aan de omgevingstemp.;
temp. aan oppervlak wordt bepaald
door plasmrutanaaldiameter-verloop;
~'T an.-

r= 0 j
en beginvoorwaarde: op t=O is de metaaltemperatuur gelJjk aan omgevingstemp.
Het smelten wordt in rekening gebracht via de smeltfrontvergelijking:

~ 'S\V(ff)

0

v~~r

A. [~r; ~'-J$T - (~ r; -?t2,,~

waarbjj peen functie is die de
ligging van het smeltfront ale funktie van de tijd weergeeft.
Het programma berekent dan de temperatuurverdeling in he~ metaal door telkens een tjjdstapje te maken, wa9.rbij dan de temperaturen die na de vorige tjjdstap berekend zjjn,als nieuwe randvoorwaarden worden gebruikt.Aan het metaal
ter plaatse van de smeltisotherm wordt een hoeveelheid energic onttrokken,
die overeenkomt met de sme1tenergie.Op het tijdstip,overeenkomend met het
e.inde van de pUls gee ft de 1igging van de smel tisotherm dan de maximaal te
verwijderen hoeveelheid metaal aan.
Om methet programma te kunnen rekenen moe ten een reeks grootheden worden opgegeven zoals pulsvorm,pulsduur,thermische materiaaleigenschappen etc.jook de
uitbreiding van de plasmakanaaldiameter moet worden vermeld.De thermische
energie wordt immers geacht via het plasmakanaal het metaal birmen te treden
en zodoende heeft de kanaa1diruneter een be1angrjjke invloed op v:orm en grootte
t

van de smeltkrater.
TUdens het gebruik van het programma bleektdat de temperatuur int(O.O)' tot
ver boven het kookpunt van het metaal steeg.Daarom werd het programma uitgebreid met een gedeelte waarin de verdamping in rekening werd gebracht.Deze

6

u1tbreidtng is vrijVle1 identiek aan het programmagedee1te waarin het sme1ten
wordt verrel'>.end.Het programma gaat de 1igging van de verdampingsisotherm na
en ter p1aatse wordt verdampingswarmte onttrokken.Door de B'rote waarde van de
verdampingswarmte( ongeveer een faktor 25 groter dan de sme1twarmte) wordt
door de onttrekking van verdampingswarmte het momentanc temperatuurevenVIicht
in het metaal sterk verstoord. Le Vllskundlge procedures voor de oplosslnB' van
ded.v.,'s bleken aIleen nag convergent,lndien het r,z-netwerk waarln het meta.::J.
is verde,eld,met een faktor twee werd verf~nd en tevens de grootte van de tijdstappen werd gehalveerd t.o.v. de vorlge versie van het proB'ramma.
In onderstaande figuur zijn de resultaten verwerkt,dle met de laatste versie
zijn verkregen.Er werden veor ~t,'t-e1ektroden een zestal geval1en doorgerekend
.
Bjj de lTV Phl1ips,lai). voor mlcrovonkverspaning, werden v~~r deze gevallen experimentee1 de smeltkraterafmetingen bepaald door opmeting uit slijpstukjes.
Voor de plasmakanaa1uitbreiding is uitgegaan van het ver10op,zoals dat in de
inzet van de figuur is weergegeven( Ont1eend aan CIRP rapport,Universlteit van
Leuven-Stockho1m 1972).
OIEPTE OIA-

VWF

~trij

/r,,,,,,,

w

~~L

.

10

lit

--- ---~rl;-' AtiP£flf

MotF - Biill6J<enD

i~o

160

16

PULSVoIU1:

/

11;0
()

It

s

/10

10

10v

S

&>

6

60

If

\t-O

Q.

/

'"

/

________ 5

__ A

/'/

to

;/'

.,

/'"

o

r-9~~-;-;

o

-----....

PtlL5ENERG./t;; (mJ)

Verder werden nog enke1e incidente1e gevallen doorgerekend;hieronder bijv. CUt
Cu-e1ektroden.Tussen haakjes de berekende resu1taten van progr. z. vel" damping.
Vwf 106 mnf

..,.,usee
t=3
t:5

t=?
t : 9
t=10.5
t:: 11

diepte~

3.8(7.1)
8.7(18.5)
8.4(13.0)
30.2(50.4)
58.1{78.8) 12.5(16.5)
91.3(119.3) 15.7(20.1)
104.3(164.9) 16.3(23.1)
0 (176.5) 0 (24.2)

diameter

pm

'1'(0.0)

68.0(73.9)

1533(1861)
86.3(90.7) 2163(2629)
97.8(99.6) 2648(3035)
111..2(112.1) 2875(3406)
104.0(123.0) 2520(3693)
0 (122.3) 556(3108)

Experimentele resu1taten(kathode/anode): 78.3/55.9
...

.

13.6/6.81

120/144
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De invloed van het aangenomen plasmakanaalverloop op de door de computer
berekende waarden werd bekeken aan de hand van een rechthoekige puls,stroomsterkte 8.5 A,koperen elektroden.De experimentele waarden voor kraterdiepte en
diameter onder deze omstandigheden oedragen 7.21 en 64.66~ met een spreiding
van resp. 1.875 en 18.89~(zie pag.16).Uit deze waarden voIgt voor het volume
van de smeltkrater 12.15)(10- 6 mm3 •
De volgende gevallen werden berekend: straal plasmakanaal 20;t<1ll constant, uitbraiding van 20 naar 27 ;um, van 20 naar 35...urn en van 20 naar 50,..um.
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Uit de fisuur blijkt dat het niet mogelijk is het plasmakanaalverloop zodanig
te kiezen dat zowel diepte,diameter en volume overeenstemmen met de experimentele waarden.
via het programma berekende kraters ver'schillen hoofdzakelijk in diepte
van de kraters die via experimenten zijn verkregen.ln werkel~kheid is voor het
smelten en verdampen van het metaal blijkbaar minder energie beschikbaar dan
in het programma is aangenomen(per elektrode de helft van de totaal toegevoerde energie).Bij de aanname,dat per elelctrode 1/3 van de totaal toegevoerde
energie beschikbaar is,worden smeltkraters gevonden die weinig verschillen
van de experimenteel bepaalde kraters.Nogelijk gaat in de vonkspleet een grotegedeelte van de toegevoerde energie verloren dan doorgaans wordt aangenomen.
Gezien de verhouding van de energie benodigd voor (opwarming tot smeltpunt):
(smelten): (verhitting tot kookpunt): (verdampen)~ 2 :.1 : :]I ! 23 ,heeft ook
een geringe extra verdamping van metaal t. g. v. mogel]k minder gunstige w;.;U'mte
;~eleidine, Op de overgang vloeibaarl damp tot gevole; dat voar smel ten van het
resterende metaal mindel'" energie beschikbaar is.Het is niet duidelijk welk
mechanisme verantwoordelijk is voor de. afwijkingen tussen berekening en
e xperimen t.
De
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MateriaalverwUdering uit de smeltkrater.

Verwijdering van metaal uit de smeltkrater wordt toegeschreven aan verschillende
effekten:
-verdamping; afhankelUk van pulsvorm en pulsenergie zal een gedeelte van het
metaal verdampen.
-drukeffekten; plotselinge drukvariaties op het oppervlak van het vloeibare
metaal hebben tot gevolg dat een deel van het metaal uit de smeltkrater spoelt
-magnetische effekten; t.g.v. stroomdoorgang of plotselinge stroomverandering
werken op het metaal magnetische krachten die eveneens materiaalverwJjdering
tot gevolg zouden kunnen hebben.
Slijpstukjes van gevonkte kraters tonen
dat steeds een gedeelte van het gesmolten metaal in de krater achterblijft.
Dit is niet alleen ongunstig voor het
rendement van de bewerking,maar heeft
ook een nadelige invloed op de mechanische eigenschappen van het werkstuk.
~ijciens het afkoelen ne~mt het vloeibare
metaal koolstof op uit di~lektricum en
verbrandingsprodukten,waardoor het gestolde metaal steeds hard en bros is.

Van de drie genoemde effekten is verdamping zeer aannemelijk gezien de hoge
()
temperatuur van het plasma(tot 25k K);ook uit deberekeningen met het computerprogramma volgt dat een gedeelte van het metaal moet verdampen.Verder is het
ook zeer w.:larschijnlijk dat drukvariaties van 50 atm of meer invloed zullen hebbel
op de beweging van het vloeibare metaal.De invloed van de magnetische effekten
is Minder duidelUk;meer kennis van het laatstgenoemde mechanisme zou eventueel
kunnen leiden tot be!nvloeding van de materiaalverw1jdering.Teneinde de ordegr00tte van de magnetische krachten te kunnen afschatten volgen nu enkele eenvoudige berekeningen.
Tengevolge van de stroomdoorgang door het vloeibare metaal werkt op de metaaldeeltjes een radiaal naar binnen gerichte Lorenzkracht.Dit resulteert in een
in binnenwaartse richting in grootte toenemende magnetische druk.lndien de
druk op het vloeibare metaaloppervlak voldoende laag is,zal het metaal dat zich
in het centrum van de smeltkrater bevindt t.g.v. de magnetische druk omhoog
worden gestuuwd.Een tweede effekt is,dat door de plotselinge stroomverandering
aan het einde van de puls induktiestromen worden opgewekt.Aan het oppervlak
van het vloeibare metaal veroorzaken deze stromen

tezamen met het
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induktieveld van de oorspronkelijke stroom een van het metaal af gerichte
lorenzkracht op de vloeistofdeeltjes.
Model:
I

j~J~.-I:l-.{.U

,, ,,

~

;,,<"

,;

.

.'
.'

1----_.,

N
t2 < t<t3 is de volgende beschouVling van toepas-

de stationaire toestand

V~~r

sing:
Uit de le wet van Haxwell
als
als

§UXdl

=I

voIgt voor de veldsterkte

11

~ ~
r> R H:~) magnetische induktie jj:::
11T/t.
cc-. I . ";
r<R H~2~~,magnetische induktie .3 --~1J'R

Door een cylindrische vloeistofring met straal r,dikte dr en hoogte 1
loopt een stroom:
ell : ~. 2JTIl dt.= 'l! ,n.,d;t.
rr rc
WOnder invloed van het magnetische induktievelq, B werkt op deze stroomvoerende geleidereen kracht:
.

J..F : :

'11

~,I

11

ft,I'l.

b

').

t:l!.IL.cbL.~ ./l-.,£:: rrR*' ,¥.·/l..,ch

De druk op de wand van de cylindrische vloeistofring is dan:
elF ~ .AI' h..ck
2..1T'/l,1 - 2. rr'lRt .

Op een afstand a van de as zal een druk heersen die het gevolg is van de

magne tische krach ten die werken OJ) aIle ringen me t
De druk op een afstand a van de as is dan:
.#L

I -

=

Q

AI ~1~
/kt:Uz..::
1T'LR} a.

Daze druk is
in grootte

-"", r2.
*'
IT! R;'
radiaal naar

a < r < R.

(R'I.- a.:I.)

oilmen gericht en l1eemt in binnenwaartse richting

;het maximum wox-dt bereild in de oorsprong(a::.O).

De ze maximale w8,cl.rde
/-l.:: 2..,10-& ffq]t. ,I::./OA

voor ·oijv. koper:
--IiI>-

aan het beGin van de ontlading J R::S'lC/()-~"'" 1"-'= tX:~:(;~~O-')'l~ 2 atiJz" tel'w
druk in het dampl~anaal dan >45 atm is(zie pag.14);
-6
" 10- 6 o~
5'% ",=0.04_
_+_~
op t=20 /"'"
..I;sec 1." s R""SS-Iozoa'~t
r'''''' / /fl,= 'rlTt~ (3~xIO-d)'l
~I
:;O.O*XIO
".".,
~
u,_cU
lin

de

"I(

Enige invloed van magnetische y~achten is alleen te verwachten,indien de
dampdruk op het vloeistofoppervlak kleinei': is dan de magnetische druk.In de
literatuur Vlordt geen melding gemaakt van dampdrukken,aanzienl:ijk laeer dan
1 atm.Gedurende een ontlading heboen magnetische krachten dus een te
verwaarlozen invloed op de materiaalverwljdering uit de smeltkrater.
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De berekening van de door induktie opgewekte krachten gedurende de periode
t3 < t < t4 wordt toege1icht aan de hand van nevenstaande figuur.Afname van de stroom veroorzaakt een
afname van de magnetische flux door contour C.Er wor
PLASHAI<ANAAt
Qpgewekt,ten gevo1ge
dan een induktiespanning V
ind
wo..arvan een induktiestroom i.lon d gaat lopen.Aan het
oppervlak van het v10eibare metaal zal tleze stroom
tezamen met het induktieveld B van de oorspronkelljke
stroom I een van het metaaloppervlak af gerichte kracht op de metaaldeeltjes
uitoeffenen.
De grootte van de flux
J..:: BltA
':r

.::-

~

binnen contour C bedraagt:

A.I,/l. .. .,tltR
:17r 1('-

De ge:i:nduceerde spanning ten gevolge van een fluxverandering dff

"'_J
V(.,....

bedraagt:

-..4i
_ft.lt. R . .e .. ...d:.I.
d. t - 2. Tr R'l.
-;;:t-

-

Indien wordt aangenomen dat de induktiestroom uitsluitend door een dunne
1aag van boven- en onderzijde en zljwand en door de kern vloeit,eu dat de
totale weerstand van deze stroombaan w bedraagt,dan voIgt voor de totaal
door het bovenoppervlak vloeiende induktiestroom i ind =- Vind/ w.
'.
Met het induktieveld B van de oorspronkelljke stroom I wordt dan voor de
grootte van de lorenzltracht op een ringvormig
oppervlaktelaagje met straal r en breedte dr
gevonden:
dF -- ',M-.I.
I'l- • iim.d.. ~
}. rr 1(1
Deze kracht werkt op een oppervlak 2~r.dr,zodat voor de,van het oppervla~
af gerichte druk van magnetische oorsprong de vo1gende relatie verkregen
wordt:

.

r.::-{-;;·~:: t~

rdh.)/27Tll-ck=

-1!;;'k~

Voor vloeibaar koper bedraagt de soorte1jjke weerstand: 30 II 108 ..Q m;
de weerstand w van de aangenomen stroombaan is dan ~ 0.1.0.
rJ..l r:- -8
~3
Stroomverandering van 10 naar 0 A in 20 nanosec, d US~t
::;}'KJO en Vind:lO
De grootte van i.lon d is dan: 0.01 A
Waarmee dan voor de druk p gevonden wo rdt·.

l
41.= 2XIO· ltIO)! 0.01

I

... "rNI ::
1m'/.

4. '1111''1." (35K10-6),,'"

it- 'IIO-soJ;m,.

In werkelljkheid zal p nog veel kleiner zljn,omdat in plaats van het getekend
stroomverloop volgens contour e,er een groot aantal kringstroompjes(wervelstromen) in het metaal zullen gaan 10pen.De oppervlaktestroom zal hierdoor
veel kleiner zljn dan de berekende 0.01 A.13lj de aanname van een stroomverloo
vol gens de gestippelde kringen wordt de druk al met 30;6 gereduceerd •.i3ovendien is ook voor~
een waarde aangenomen die veel hoger is dan de uit de
cJ,.t
praktijk bekende waarden, waardoor de berekende p ook groter uitval t dan de
werkelijk optredende magnetische druk.Ook zeer snelle stroomverandering heef
dUs geen magnetische krachten van enige betekenis tot gevolg.
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In russische publicaties wordt echter melding gemaakt van een toegenomen
materiaalafname blj proefnemingen waarblj tijdens een ontlading een kortdurende
puls van hoge spanning wordt toegevoerd.Dit kan niet veroorzaakt worden door
magnetische krachten.BlUkbaar brengt de spanningspuls in het plasma een reactie
op gang die resulteert in een verhoogde druk op het vloeibare metaal waardoor
de smel tkrater bet;er wordt leeggespoeld. Welke verschijnselen zich in het plasma
voordoen is niet duidelljk. De theorieen omtrent plasma t s zijn bijzonder gecompliceerd en met een eenvoudige statische beschouwing worden erg

onwa~schljnlljke

resultaten verkregen,zoals uit onderstaande blijkt.
Als het plasmakanaal niet meer verder in diameter toeneemt,dan moet de druk
binnen en buiten het kanaal geLjk zijn.Afgaand op informatie uit het t.h.e.diktaat statistische magnetohydrodyno.mica kan onder enig voorbehoud voor daze
situatie het volgende Vlorden opgemeril:t: Ten gevolge van het

PiL1ch-effe~d

vindt het plasma een naarbinnon gerichte magnetische druk,

.tfff~,. x( 1(2._a..'L)

onder,in

grootte varierend V~tll ~O.04 atm in de oorsprong tot~O atm c:t::~£l de Vi_,:adyu2)(ld illr
Verder heerst er in het kanaal nog een druk die het gevolg is vJn de elektronen
botsingen: n~'T (n :elektronendichtheid,IO'~ lo'°elektr./cm3 ; k: Boltzmanne
e
e
Q
-23
I
constante, 1.30 10 J/K; T : elektronentemp., 25k!lK) ,maximaal dus~.Oll- atm.
e
Aan de wand van het plasmakanaal is de magnetische druk ~O; voor evenv.'icht moet
.i(~

elektronendruk dan .geljjk zijn aan de dampdruk op het kana:iil, of Vie 1 de dampdruk

moet gelijk z'jn aan de lage

waarde::t{).04::~tm.Door

het aanbrengen van een spanningc

puIs op dit moment wordt ten gevolge van de stroomverandering via het Pineheffekt een extra-clruk op het centrum van de plasmakolom uitgeoeffend.Deze.extra
druk ..wordt ook op:_het centrum

van

het vlbeibare me:taaloppervlak ui tgeoe ffend,

hetgeen da.ll zou kunnen leidcn tot het uit de smel tkrater drljven van het omringende metaal.Dit kan eehter aIleen optreden indien de dampdruk inderdaad
daalt tot de onwaarschljnljjk lage waarde

~0.04

atmosfeer;1:Sovendien veroorzaakt

de stroomverandering in het metaal magnetische krachten die de invloed van het
Pinch-effekt weer grotendecls teniet doen.Een statische beschouwing is dus ontoereikend om de toegenomen materiaalafname te verluaren.Er is een grondigere
aanpak op basis van de theorie de magnetohydrodynamica vereist.
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Jepaling van het drukver100p tljdens een ont1ading.

Uaar een idee van Dr. Botden werden met de eerder beschreven proefopstelling
een reeks ontladingen gemaakt,waarbij ,als anode cirke1vormige stukjes koperfolie
werden gebruikt.Ter p1aatse van een ontlading ontstaat in het folie een kleine
indeuking.Uit de afmetingen van de,bij u1teenlopende pulstijden verkregen indeuk1ngen is de tijdens de ont1ading in het vonkkanaal heersende druk te berekenen.,
De pu1stijden werden gevari~erd tussen 0.6 en 35~sec.Hieronder een schets van
de 1ndeukingen,verkregen op de be1de u1terste tijdstippen.
kathode: koperen staaf 10 rom ¢,
di~lektricum: kerosine,
ontsteekspanning: 400 V,
spanning en stroom tijdens ontlad1ns:20 v,8
elektrodenafstand: 7~m.

d b"fO".......

J'

D1epte en diameter van de indeukingen werden met behulp van een microscoop gemeten;meetfouten ca. 10%.Er ward telkens gem1ddeld over de waarden verkregen
van een v.ijftal ontlad1ngen; veertien verschillende pulstjjden werden bekeken.
In onderstaande f1guu~ zijn de meetresultaten weergegev.en.,Tevens is het berekende verloop van kromtestraa1 en plaatdikte vermeld.Deze laatste groothe1d is
berekend onder de aanname dat er geen mater1aal uit de omgev1ng van de
1ndeuking naar b1nnen is getrokken.
~

Jl(,u.m.)tt

"1{)

7-()0

R

(~

000 I~.

a

A

('0

10
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Voor de bereken1ng van de druk,die verantwoordelijk is geweest voor de plast1sch
deformat1e van het folie kan ten gevolge van het niet-linea1re verband tussen
r en h geen gebru1k worden gemaakt van de eenvoud1ge formule v~~r de plastische
deformat1e van een bol,maar moet gebru1k worden gemaakt van het u1t de meetresultaten af te le1den verband tussen r en h en tussen r en s.
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Er wordt ui'tgegaan van een wi11ekeurige tussensituatie.
Om het volume Vin te vergroten met een fractie dV
in
moet een hoevee1heid incrementele mechanische arbeid
geleverd worden ter groottep~dVin.
Vin: volume bo1segmen t = f (n.?'1.

.1 123 )

,

~4. 'f{Il~.rJt

+.l'# +ih~)

p : radiaal gerichte druk,uniform over het bolsegmentopperv1ak. verdeeld.
voor de incrementele mechanische arbeid wordt dus gevonden:

De incrementele plastische deformatie arbeid bedraagt a1gemeen:
effektieve spanning,
effektieve incrementele deformatie,
volume bolschaal : 21fiJhs.
Uit de bolsymetrie 'voIgt dat de illcrementele effektieve deformatie gelijk is
aan -d6/t( ,Lb,fdeformatie in radiale richting).
r _ cl.s

I
(;,f.,OIl-

S

Onder de aanname dat het maleriaal in de indeuking
uitsluitend afkomstiC is van een schUf met straal r
en dikte So kan voor ~ geschreven worden:
S:O ...

S -

2. fl./.
n..1..

Het de relatie van Nadai 0=;:. C "5Q&-

, dus:

r::
0

/.) '2..R1.
.£?a.-;r:-

C:specifieke spanning,
n:vervormingsverstevigingsexponent,

::volgt dan voor de incrementele plastische deformatiearbeid:

De incrementele mechanische arbeid,oenodigd voor de vergroting van het volume
Vi met een fractie dV. is gelijk aan de incrementele plastische deformatie
n
~n
arbeid die aan het metaal moet worden toegevoerd om een bij dV.~n behorende
incrementele plastische deformatie te veroorzaken,er mo,et dus gelden: ciA l

= d~Z.

Gelijk stellen van dAl aan dAZ levert dan voor pop:
/h I
-

C {I!n. 1 R f)tn: 2. 7T R 4.
.

---;:;:c

s

<; .

Q.
1T

(n.."'-. 1} -I.

J,:<if 1-2ltR) x (c- £#)
""'~

*

Ui t de experimente1e resul taten werqen ~ en
bepaald.liet verband tussen
h en r en tussen s en :r "verd met een tweedegraads polynoom benaderd,en dit
1everde voor ~ : o.30g~ lC 10-;'/2. + 0.1&Sen voor ~: lJ.21t x/t>-~IL -o.tg2,)lI[)-2. ,waarmee
dan de V/aarde van p op de verschi11ende tijdstippen is te bepalen.
Voor het gewa1ste koperfolie is C ~ 415 N/mmt.1 en n~ O.ZO ; zie fig. volgende pag
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Figuur: drukverloop
t~dens een ontlading.
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a : berekend uit de
experimenten met koper folie •
b : berekend op basis
van veronderstelde
uitbreiding van het
dampkanaal.
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deberekeningen met het koperfolie is geen rekening gehouden met de hoge
deformatiesnelheid;b~i anelle deforma.tie gedraagt het metaal zich enigazins
'sterker',maar hieromtrent z~n in de literat~ur vrijwel geen gegevens te vinden.verder heeft ook vergroting van het dampkanaalvolume door vervorruing van
het folie totgevolg dat de berekende druk lager zal z~n dan dietwel~e optreedt bij het vonken met twee atarre elektroden.De werkelijk optredende druk
zal dua enigszins hogere Vlaarden bereiken dan in de figuur zijn aangegeven.
tl~

De in de figuur gestreept weergegeven kromme is verkregen door Qij een veronderstelde uitbreiding van het dampkanaal,de druk te berekenen die v~~r een
dergelijke uitbreiding verantwoordelijk moet zijn.
Als in een willekeurige tussensituatie de straal r van het kanaal met een
snelheid v toeneemt en er op dat moment cen drl.l)1: P in het kan31al
erst,dan
•
II;
geldt v~~r het verband tussen p en v
--- - ~-=-t
fi,(t)
JV
"'(fl ;. \.I Ii'"
*,0
met p(Oo) .:: Po ,v (00):: 0
p:p(r, t) , r~ r (t)
20
voIgt voor de oplossing van de d. v.:
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Met een.verband tussen r en t,zoals in de figuur geschets is vervolgens de
waarde van p op de verschillende tijdstippen berekend,(gestreepte kromme).
Zolotych gaat ineen artikel in "Fertigung,6-'71 u hierop nog verder door!
en vermeldt dat zowel uit berekeningen ala uit.filmopnamen blijktdat het
dampkanaal,nadat de druk zijn minimale waarde heeft bereikt,weer in diameter
afneemt.Bij voldoend~ lange pulsen zou de kanaaldiameter dan due periodiek
veranderen.Op het moment dat de druk zljn minimale,onderatmosferische waarde
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hee ft bere.1kt zou dan het vloeibare metaal u1t de krater ges11ngerd worden.
Dit.laatste valt overigens ook te constateren met behulp van een osciloscoop.
Bij pulstjjden van bijv. 20~sec blijkt dat kortslu1t1ng vooral tegen het einde
van de puIs optreedt, d.w.z. dat vodral tegen het einde van de puls,wanneer
de druk zeer laag is,het metaal uit de krater gespoeld wordt en met de tegenoverliggende elektrode kontakt maakt.
De afwijkingen tussen de vo1gens beide methoden verkregen drukken zun aanzienlijk. Om bij de laatste methode een druk.verloop te krjjgen zoals bij de experimenten met het folie zou men een dampkanaald1ameter moe ten aannemen die u1tgroeit
tot een eindwaarde die een faktor tien hoger ligt dan bjj de berekeningen is
aangenomen.Dit is echter niet in overeenstemming met de uit de literatuur
beltende waarden.Het aangenomen kanaaldiameterverloop lijkt bovendien heel
redelijk,mede gezien de resultaten met het computerprogramma, Vlaarbu met het·,
zelfde diameterverloop is gewerkt (pag. 6 ). M.ogelUk spelen visceuze effekten
een belangrijke rol.
De op de vorige pagina's vermelde drukberekeningen hebben voor het vonkerosief
bewerken in zoverre nut,dat ze een bevestiging vorman van detheoretische
beschouWingen omtren~ het plasma.Op basis van ionisatiegraad en veldsterkte
tijdens ontsteking en ontlading kunnen namelijk eveneens conclusies omtrent
optredende drukken worden getrolrken: t:ijdens de ontsteking drukken tot 100 atm,
tegen het tijdstip dat de kanaaluitbreiding tot stilstand komt onderatmosferier-he druk.hetgeen in redelijke overeenstemming is met de hier berekende
waarden.

Spreiding in de kraterafmetingen bij steeds gelijke energietoevoer.
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Er werden een reeks eenmalige ontladingen gemaakt,waarbij het stroomverloop
tijdens de ontlading met behulp van een memory-scope werd vastgelegd.Alleen die
ontladingen,waarvan het geregistreerde stroomverloop nagenoeg exact gelUk was
werden in de metingen betrokken.Hieronder de histogrammen van de met behulp
van een m1eroscoop gemeten waarden van die pte en d1ameter(meetfouten ca. l~fo).
KRATERDIAHETER

KRATERPIEPTE

G~/'fIDI)l:lCt;. , 64-.6£ ,.4m.
Sf'~EI()IN6 : IS .SS ""'"

I>EHIOOELDE ' ::;.2.1 -"""'"
S PRE/DING : 1-<J81..wm-

rtn: S8I

e1ektrodenmateriaal : koper.
di~lektricum : kerosine (Shel1s01 T)
stroompulsduur: 18.5 < t f <20 ,usec.
ont1aadstroom: 8.2<1 f <8.8 A.
brandspanning: 20 V.
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Het is b1ijkbaar niet vanzelfsprekend dat nagenoeg gelijke energietoevoer aanlei ding geeft tot nagenoeg ge1ijke kraterafmetingsn.1-iet behulp van een y'l_ toets
werd onderzocht of het hier een normale verde1ing betrof.Voor de kraterdiepte
bleek dit zeer t~felachtig;voor de kraterdiameter gewoon'twijfelachtig.Hetgeen
dus betekent dat men niet zondermeer kan spreken van 'de' kraterafmetingen,die
horen bij een bepaalde energietoevoer.Een hele range van waarden heeft nagenoeg
even grote kans om voor te komen.
T0neinde toch enigzins een indruk te krijgen van de steekproefgrootte waaruit
met redelijke betrouwbaarheid de experimentele waarden van diepte en diameter
zijn te bepalen' werden',.u! tgaand. van.eennormale. verdeling de onderstaande -l:!egels
afgeleid:
Indien een maximale afwijking tussen steekproefgemiddelde x en werkelijke
waarde~ van 10% wordt geaccepteerd,dan bedraagt de steekproefgrootte n
voor 97~ betrouwbaarheid
33,
voor 90% betrouwbaarheid
23.
Indien een afwijk1ng tussen x en? van 20% wordt geaccepteerd,dan is n
v~~r

voor

95% betrouwbaarheid :
90% betrouwbaarheid :

9,

7.

Doorslagafstanden blj verschillende

di~lektrica.
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Op de volgende pagina zijn voor een aantal vloeistoffen de resultaten vermeld van!
I
de bepaling van de doorslagafstanden als functie van de aangelegde spanning.
1
Bepaling geschiedde door de elektrode via de stappenmotor te verplaatsen totd3.t
doorslag optrad.Tljdens het naderen loopt er door de vloeistof al een kleine _
strooB,die mogel" van invloed is op de gemeten doorslagafstanden.
Voor de praktijk van het elektro-erosief bewerken kun:len grotere spleetafstanden
interessan t zijn (diepe gaten). De gesmol ten
jes kunnen dan gemakkeLjker
worden afgevoerd waardoor de kans op kortsluiting kleiner wordt.Blj kortsluiting
moet de elektrode omhoog en weer terug verplaatst worden door de s~appenmotor;
indien dit veelvuldig gebeurt daalt het rendement van de bewerking aanzienlijk.
Behalve enkele zuivere vloeistoffen werd ook een emulsie bekeken.Een emulsie
(water in olie of olie in water oplossing) wordt bereid door beide fasen krachtig te roeren,maar is als zodanig. niet stabiel.Hiertoe moet een stabilisator
worden toegevoegd,bijv.: zouten van vetzuren(zepen),alkoholsulfaten,alkylsulfonateIJ..De verklaring van de instabiliteit voIgt uit p.et feit dat in de dUbbellaag tussen olie en water steeds elektrolyt aanwezig is.De capaciteit van deze
dubqellaag is gering,waardoor de dikte ervan groot zal zljn.De geringe opper,laktelading van de druppeltjes vrul de ene fase in de andere maakt de emulsie
instabiel.Door toevoeg1ng van bUy. een weinig zeep wordt de emulsie stabiel
doordat de paraffinestaart van het zeepmolecuul in de olie oplost en de polaire
groep zich in het water uitstrekt en de druppel een gefixeerge oppervlruttelading
kr.ijgt. De grotere spleetafstanden die bij .~de_ emulsie verkregen worden, zjjn een
gevolg van het feit dat in de emulsie geen afzonderlijke zeepmoleculen voorkomen,maar dat deze steeds geassocieerd zijn tot groepen van ~lOO stuks,
zg. micellen (afmeting 40 ... 50 JO. De lading van de micellen bedraagt circa het
honderdvoudige van die van een afzonderlijke zeepmolecuul, ter"l'7ijl de straal nog
geen tien maal zo groot is.De wrijvingsconstante is dus lang niet· zo sterk opgel open als de lading.Afhankel:ljk van de verhouding van beide rasen en de hoeveelheid stabilisator zal zich in het micel een hoeveelheid water bevinden.
ootten van 0.01 tot
stabilisatcH'toevoeGingen van 1 tot Xb bereikt men deel t
hogere concentraties kan een polymerisatiereactie op gang worden
bracht waarbij de micellen a.h.w. worden opgeblazen.De emulsie is·dan niet lange
stabiel en er ontsta.at een neerslag.
de fj.guur weersegeven emulsie bleek
over een langere periode bezien niet stabiel;bij her haling van de experimenten
na ca. een week werden enigzins kleillere spleetafstanden gevonden da.n in de

0.3~.Bij

figuur zijn weergegeven.
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