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Summary.

In this report the effect of electric fields (d.c.) on the charge for

mation on the surface of teflon spacers in atmospheric air is discussed.

Three different spacer configurations have been studied, namely a cylin

drical and two of conical shape. The charges are measured with a capa

citive probe combined with a Keithley G10e electrometer. In this report

much attention is given to possible mechanisms which playa role in the

build-up of charges in or on the insulator. An important effect is the

enhancement of the E-field near the triple-point (gas-electrode-spacer)

of the conical spacers. The triple-points may therefore act as a source

of charge carriers in the gas and lead to a possible breakdown.

The formation of surface charges on the different spacers is studied as

a function of the magnitude and the duration of the electric field. It

seems that the surface condition of the insulator and the effect of the

triple-point play an important role in the charge formation.

The polarity of the surface charges on the cylindrical spacers is pre

dominantly negative. The polarity of the charges on the conical spacers

depends on the configuration; with the base of the cone at the cathode

the charges will be possitive, and with the base at the anode the charges

on the spacer will be negative.

An attempt has been made to measure the surface charges by integration

of the current to the electrodes. This measuring method gave no results,

because of the lack of stability of the high voltage source.
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1. Inleiding

In hoge druk gaskabels worden isolatiematerialen (spacers) gebruikt

om een elektrische scheiding en een mechanische ondersteuning te be

werkstelligen tussen de geleiders. Het is algemeen bekend dat deze spa

cers de doorslagspanning van het systeem sterk beinvloeden. Hierbij

spelen de volgende faktoren een belangrijke rol:

-de spanningsvorm.

-de oppervlakte- en bulkgeleiding van de spacer.

-de oppervlaktelading op de spacer.

-de oppervlaktegesteldheid van elektrodes en het isolatiemateriaal.

-de vorm van de spacer.

-het soort isolatiemateriaal.

-het triplepunt gas-elektrode-spacer.

-het soort omringende gas.

-vuildeeltjes in het omr1ngende gas.

-de relatieve vochtigheid.

Er wordt veel onderzoek verricht naar de invloeden van al deze faktoren

[1]. In de vakgroep EHO, technieken voor de energievoorziening aan de

Technische Hogeschool Eindhoven, is een onderzoek gestart naar vooront

ladingsstromen ten gevolge van lawines in gassen, al dan niet gecombi

neerd met een isolerende spacer. Het blijkt uit dit onderzoek, maar ook

uit ander onderzoek [2]:, dat de elektronen- en ionencomponent van deze

stromen beinvloed worden door de spacer. Het vermoeden bestaat dat een

aantal vrije ladingsdragers zich aan het materiaal hechten. Dit onderzoek

beschrijft het effekt van elektrische velden (d.c.) op de opbouw van op

pervlakteladingen op teflon spacers tussen 2 elektrodes met bruce-profiel.

In dit onderzoek zijn 3 spacer-configuraties bestudeerd; een cilinder en

2 afgeknotte kegels. De oppervlakteladingen worden gedetekteerd met behulp

van een capacitieve probe en gemeten met een Keithley 610 C elektrometer.

Uit metingen blijkt dat de oppervlaktegesteldheid en met name de gebruikte

schoonmaakmiddelen c.q. ontlaadmethodes verstrekkende gevolgen hebben op

de opbouw van oppervlakteladingen.
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2. Het theoretische gedeelte

2.1. Oplaadmechanismen

In dit subhoofdstuk worden enkele mechanismen besproken die accumu

latie van lading op en in het materiaal bewerkstelligen.

2.1.1. Wrijving

Door een isolatiemateriaal langs een ander materiaal te wrijven kan

ladingsseparatie optreden. De hoeveelheid lading is afhankelijk van

de mechanische druk, de omgeving (lucht, vacuUm, enz.) en de soorten

materiaal. Op het ene materiaal zal positieve lading en op het andere

materiaal negatieve lading achterblijven [3]. Bij het vervaardigen

van de gebruikte spacers op de draaibank wordt het isolatiemateriaal

opgeladen (teflon negatief).

2.1.2. Geleidbaarheidseffekten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen oppervlaktegeleiding en bulk (vo

lume) geleiding.

Het oppervlak van het materiaal zal praktisch altijd een bepaalde ver

ontreiniging hebben. Reeds bij een druk van 10-6 torr kan zich in en

kele seconden een monolaag van gasmoleculen vormen [4]. In atmosfe

rische lucht speelt de aanhechting van stofdeeltjes en waterdampmo

leculen een belangrijke rol [5;6]. Het is ook mogelijk dat het opper

vlak oxideert [7]. Ai deze verontreinigingen verhogen de geleidbaar

heid. Hierdoor kunnen geladen deeltjes gemakkelijker in het aangelegde

veld langs het oppervlak bewegen. Deze verhoogde geleidbaarheid kan

erg plaatsafhankelijk zijn.

Ofschoon de geleidbaarheid ~van isolatiematerialen vaak verwaarloosd

wordt, kan in de praktijk bij gelijkspanning transport van lading on

verwachte veldverhoging bewerkstelligen [a]. Dit is het gevolg van 2

effekten:

- Het E-veld in het materiaal zal een stroom veroorzaken. Als de ge

leidbaarheid van het omringende gas nihil is, zal er door ladings

transport in het materiaal ladingsaccumulatie plaatsvinden aan het

oppervlak, totdat de component van E loodrecht op het materiaal nul is.
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- Door veld- en plaatsafhankelijkheid van cr (empirisch: cr=croexP(~IEI)

[8]) zal een ladingsaccumulatie in het materiaal plaatsvinden.

Deze ladingsaccumulaties kunnen met behulp van een capacitieve probe

gedetekteerd worden (zie 3.2.).

2.1.3. Polarisatieeffekten.

Twee effekten die samen aanleiding geven tot het vormen van oppervlak

teladingen zijn de volgende:

- Wanneer een dielektricum in een elektrisch veld wordt gebracht,

zullen de aanwezige dipolen zich richten. Aan het oppervlak zullen dan

polarisatieladingen ontstaan die verdwijnen zodra het E-veld verwij

derd wordt. Een gedeelte van de polarisatie zal volgens een e-macht

met tijdconstante T (relaxatietijd) afnemen, het andere gedeelte
p

verdwijnt tegelijkertijd met het veld.

- Door polarisatie van het dielektricum kunnen vrije ladingsdragers

vanuit het gas worden aangetrokken die zich aan het materiaal hechten.

Na het verwijderen van het E-veld zal deze lading achterblijven en

slechts langzaam wegvloeien als gevolg van de grote oppervlakteweer

stand.

2.1.4. Het ontstaan van vrije ladingsdragers.

De vrije ladingsdragers kunnen op de volgende manieren ontstaan:

a. ionisatie door natuurlijke straling.

In de lucht bevinden zich altijd vrije ladingsdragers. Deze ont

staan door:

- harde kosmische straling (zeer energierijke protonen) •

- radioactieve straling van de aardkorst (~,S en *straling).

- extreem kortgolvig U.V. licht.

Door deze straling bevinden zich afhankelijk van de weersgesteld

heid zo'n 1000-2000 vrije ladingsdragers/cm3 in de lucht. Er heerst

dan een evenwicht tussen generatie en recombinatie van vr~Je la

dingsdragers. Er worden dan 1-7 ionenparen/cm3sec geproduceerd

[9;10]. De elektronendichtheid is erg gering (il0 1/cm3) vanwege

de aanhechting aan gasmoleculen. (ter vergelijking: in lucht be

vinden zich 2,7.1019 moleculen/cm3).
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b. ionisatie door botsingen.

In het gas kunnen door ioniserende botsingen van elektronen met

atomen of moleculen vrije elektronen en ionen ontstaan, die op hun

beurt weer vrije ladingsdragers kunnen vrij maken. Op deze manier

kan men een lawine van vrije ladingsdragers krijgen [11]. Dit pro

ces is afhankelijk van de veldsterkte en de druk. Voor deze afhan

kelijkheid in lucht: zie o.a. [12; 13 en 14]. Aan dit proces is de

naam Townsend verbonden [11].

c. ionisatie in het g9s door plaatselijke veldversterking.

In de literatuur [15] wordt veelvuldig gesproken over het effekt

van het triplepunt elektrode-gas-spacer op de doorslagspanning van

het systeem. Bij een slechte verbinding tussen isolator en elektro

de is dit een belangrijke bron van vrije ladingsdragers. Ook onef

fenheden op het isolatiemateriaal kunnen als bron fungeren. In een

klein gebiedje ontstaat een zeer hoge veldsterkte en als gevolg

daarvan zullen tengevolge van botsingen vrije ladingsdragers ont

staan.

d. doorslag in de lucht.

Op het moment van een doorslag ontstaat een plasma met zeer veel

vrije ladingsdragers.

e. veldemissie.

Bij zeer hoge veldsterkten (>107V/cm) kunnen elektronen uit de

elektrode vrijgemaakt worden. Dit proces speelt zich af op plaatsen

waar veldversterking plaats vindt, zoals bij het triplepunt (zie

ook 2.1.4.b.) en aan scherpe puntjes. Daar de uittreepotentiaal

van het elektrodemateriaal kleiner is dan die van de isolator zul

len eerder elektronen uit de elektrode vrijgemaakt worden. Deze

elektronen kunnen zich aan het oppervlak van het isolatiemateriaal

hechten en de veldversterking tegenwerken [16;17].

f. elektronenemissie uit de isolator.

Door inwerking van elektronen op de isolator kunnen elektronen uit

het materiaal vrijgemaakt worden. Voor het materiaal teflon is er

bij een energie van 600 eV een maximale opbrengst. De verhouding

tussen ingevangen en geemiteerde elektronen bedraagd dan 1,7 [lS].

Het materiaal zal dan positief opgeladen worden. Bij lagere ener~

gieen zullen de elektronen ingevangen worden en het materiaal ne

gatief opladen. Ook de rol van fotonen is erg belangrijk. Er vindt
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dan geen adsorbtie van elektronen plaats. Het materiaal kan alleen

positief opgeladen worden. In dit onderzoek zullen zeer energie

rijke elektronen (~600 eV) nauwelijks voorkomen. Bij hoge E/p kan

het effekt van fotonen wel een rol spelen.

g. oppervlakte ionisatie.

Als een aan het oppervlak geadsorbeerd gasmolecuul het oppervlak

verlaat is een energie E d (adsorptie) nodig. Dit molecuul kan
a s

bijvoorbeeld door een botsing geioniseerd worden, hiervoor is een

energie van eV. nodig met V. de ionisatiepotentiaal. Als deze
10n 10n

ionisatie in de buurt van het materiaal plaats vindt kan een vrij-

komend elektron in de valentieband van het materiaal komen en het

materiaal negatief opladen. Er komt dan een energie e~ vrij, met

~ de uittreepotentiaal. Andere gasmoleculen kunnen deze vrijkomende

energie gebruiken om het materiaal te verlaten. Dit proces wordt

beinvloed door het aanleggen van een E-veld [19].

2.2. Veldberekening conische spacers.

om een indruk te krijgen op welke plaatsen veldversterking kan optreden

wordt het veldbeeld bepaald aan het spacer oppervlak. In het onderzoek

zijn 2 soorten spacers gebruikt nl. cilindrische en conische spacers.

Het veldbeeld van cilindrische spacers is niet interessant, alleen In~j

een slechte aansluiting aan de elektrode kan veldversterking optreden.

Zoln slechte aansluiting is geschetst in fig. 1. In principe geldt dan:

fig. 1.
slechte aansluiting spacer
op de elektrode.

wat een hoger E-veld opleverd.

fig. 2.
conische spacer tussen
elektrodes.

Bij conische spacers krijgen we een veel ingewikkelder veldbeeld. Er
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treden problemen op bij de triplelijnen, waarvan P en Q punten zijn

(zie fig. 2.). Bij een sterke vergroting van het veldbeeld in P (de

veldlijnen kunnen dan als recht wordem beschouwd) krijgt men de vol

gende figuur:

-11---- So.S.

/+----elekirode.

---+ die1e.ktrt kum.

I

- ""- I I-, I--fig. 3. _

veldbeeld bij triplepunt P.

De veldlijnen in gebied 1 staan loodrecht op de elektrode. In gebied 2

worden de veldlijnen beinvloed door het dielektricum en buigen ze van

de normaal van het grensvlak af omdat E
2

>E
1

• Een elektrode met een knik

(fig. 4.) geeft hetzelfde veldbeeld.

fig. 4.
veldbeeld van een elektrode
met een knik.

fig. 5.
veldbeeld van een elektrode
met een knik.

[21 ].(2)

Voor punt Q geldt iets dergelijks, de elektrode vertoont een knik zo

als in fig. 5.is aangegeven. Wiskundig bekeken zijn de punten P en Q

singuliere punten. Het E-veld dicht bij P of Q op de rand van het di

elektricum kan benaderd worden met:

Elm
= K. (-d)

EO

met K: konstante

1: afstand vanaf het singuliere punt langs het oppervlak

d: afstand tussen de elektrodes

m: coefficient, afhankelijk van de verhouding E
2

/E 1 en a (zie

fig. 6 en 7)

EO: V/d met V de aangelegde
oAls O<a<90 geldt voor E

2
/E

1
>1

en voor E
2

/E
1

<1

spanning.

m<O (punt P)

m>O (punt Q) •
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Uit (2) voigt dan dat de veldsterkte in punt P oneindig wordt en in

punt Q nul, zowel binnen als buiten het materiaal (zie fig. 8). Dit

wordt wei "Embedding Effect" genoemd [20].

In werkelijkheid zal de veldsterkte nooit

fig. 6.
m als funktie van de hoek a

2.

"'-"'
-"-)(-

"-l(
x-x-x

---X--x-x_)(_'l<
X--X_)C

fig. 7.
effekt van E2/E 1 op de veld
sterkte bij punE P aan E

1
-kant.

een oneindige waarde aannemen

2

WI £f!fl =
0,3

0.2-

ql

-ql

daar op macroscopische schaal bij P altijd wei kleine afrondingen zul

len optreden. De veldsterkte blijft echter over een beperkt gebied zeer

groot. In de nabijheid van punt P kunnen vrije ladingsdragers, eventu

eel ontstaan door veldemissie (zie 2.1.4.), ionisatie veroorzaken in het

gas (zie 2.1.4.b.).

2

x

1 -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - ~x
__'I-;

__x
__J<

E,-kont __x "1-
~ )I. __

~ x__x

bij q r x

.----x.--;r-I:~.--
0!~__.......J.__L=---_;;;;;;'_~:':"'-__--l--:- ---;;;-':-;- --:'::--""TTi

<1°001. qooi qOi qt

Op

fig. 8.
veldsterkte op het grensvlak vlakbij
P of Q voor E

2
/E

1
=4 en a=4So
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(3)

Uit

dit

fig. 6 zien we dat m als funktie van a een maximum heeft. Voor

maximum geldt [21] :
1 E: 2-E: 1

m = IT arcs in ( )E: 2+E: 1
E:

1
a = arcsin( + (l+m»E: 1 E: 2

Bij teflon (E: = 2,1) in lucht (E: = 1) geldt m ~ -0,12 en a~35 •
r r max

Cit is de hoek waarbij de veldsterkte op de rand van de teflon spacer

in de richtimg van punt P het snelst toeneemt. Voor de gebruikte spa
ocers (E: = 2,1 en a = 60 ) geldt voor punt P: m~-0,09 en voor punt

r
Q: m~O,ll. Voor punt P geldt verder: hoe negatiever m, hoe groter de

veldsterkte vlak bij P.

2.3. Veldbeinvloeding door oppervlakteladingen.

Vrije ladingsdragers die zich aan het spaceroppervlak hechten bein

vloeden het elektrisch veld in de spacer en in de lucht. Omdat het

veldbeeld van een conische spacer te ingewikkeld is en die van een

cilindrische spacer niet interessant, beschouwen we de volgende con

figuratie, waarbij aangenomen is dat het bovenste gedee~te lucht

(E: 1) en het onderste gedeelte het materiaal (E:
2

) is.

fig. 11.

++

fig. 9.

+ t + I~ + +

lEt E~+ dli-r <(f'
lE~ (:I. d:l. 'P~

+ --:-1:+-~-

fig. 10
veldsterktes in 2 dielektrica
met en zonder oppervlaktelading.

In de oorspronkelijke situatie, zonder oppervlakteladingen (fig. 9)

E1 en de

(4) (5)
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Ais nu op het scheidingsvlak tussen de 2 dielektrica een homogene

ladingsverdeling a gebracht wordt (fig. 10), geldt:

E '1
(6)

pI =
2

E
O

(Er2 - 1) E
r1

U

E
r2

d
1

+ E
r1

d
2

(7)

We zien dat ten gevolge van de positieve oppervlaktelading hat veld

E1 verzwakt wordt en de polarisatie P2 versterkt. De positieva vrije

ladingsdragers worden dus minder sterk in de richting van hat materi

aal getrokken. Wordt nu de spanning U verwijderd dan blijft de ladings

verdeling a achter. Door nu in formule (6) U nul te stellen krijgen we

voor de elektrische velden E" en E'l (zie fig. 11) :
1 2

I I a d2 d 2
E1 = = -E" (8)

EO Er2d
1 + E

r1
d

2
d 2·

1

Deze situatie treedtop bij de metingen aan de oppervlakteladingen

wanneer we voor die metingen de beide elektrodes aarden.
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3. Meetopstelling en meetmethodes.

3.1. De gelijkspanningsopwekking.

Voor het verkrijgen van een hoge gelijkspanning is gebruik gemaakt

van de yolgende opstelling:

5po.c.e R
sp

fig. 12.
het hoogspanningscircuit.

De wisselspanning van het lichtnet wordt via 2 variacs (T
1

en T
2

)

doorgegeven aan de hoogspanningstransformator T
3

• Via een stroombe

grensingsweerstand R
1

en een diode D wordt de afvlakcondensator C1
opgeladen. De gelijkspanning wordt via de dempweerstand R2 doorgege

ven aan de hoogspanningselektrode. Om het homogene veld te verkrijgen

wordt gebruik gemaakt van 2 elektrodes met bruce profiel. De gelijk

spanning wordt gemeten met behulp van een spanningsdeler opgebouwd

met de weerstanden R
3

en R
4

en de digitale voltmeter V. Bet aarden

van het circuit geschiedt met schakelaar S via de weerstand R
S

• De

spacer wordt in het.midden tussen de elektrodes geplaatst. Er worden

cilindrische spacers (hoogte 20 mID; straal 10 mm) en conische spacers

(hoogte 20 mID; kleinste straal 3,7 mID; grootste straal 14,6 mID) voor

het onderzoek gebruikt. Voor de specifikatie van de gebruikte appa

ratuur wordt verwezen naar bijlage 1.

3.2. De meetmethodes.

3.2.1. De capacitieve spanningsdeler.

Ladingen die zich op of in de spacer bevinden kan men met behulp

van een probe en een elektrometer detekteren. Door de probe in het
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A

probe m,ud.~nt:d~.~~:z:z:z:z:z~::zzzi~tsolatie.-
prabe. ----=-----.,._._._._. _ ._._ '--.f'::~

tuc.ht. -_-========~::::::::::::::::::::::::::::::=~

f-veld.

veld van de lading van de spacer te bewegen zal in de probe een

stroom gaan vloeien gelijk aan i = ffA(dD/dt) dA met A het opper

valk aan de voorkant van de probe (zie fig. 13).

fiq. 13.
zijaanzicht van de probe in
het veld van de ladingen van
de spacer.

Door deze verschuivingsstroom te integreren verkrijgt men de influen

tie lading (Q. f) aan de voorkant van de probe juist tegenover de spa-
~n

cer die evenredig is met de lading op de spacer (Q). Als de afstand

tussen de probe en de spacer erg klein is zal de influentielading even

groot zijn als de lading op de spacer (zie bijlage 2). Tussen de spacer

en de probe bevindt zich een variabele capaciteit C1 met lading Q. De

spanning over deze capaciteit is V - V b = Q/C1 • Daar V b«spacer pro e pro e
V geldt: V = Q/C

1
• De spanning over de capaciteit zal ech-spacer spacer

ter veranderen als deze capaciteit verandert; de lading blijft constant.

De meetopstelling is in onderstaande tekening schematisch weergegeven.

elektrode.

probe.

~---spa.cer
___--'---.L.-..L---'---~......

Elektro 
met.er.

fig. 14.
zijaanzicht van het meetsysteem.

Zoals in fig. 14 en 15 te zien is wordt de probe met de elektrometer

met een snelheid v langs de spacer bewogen. Dit wordt gedaan om de
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s pace.r.
elektrode.

probe. Elekt-ro

meter.

50 Hz
fdier.

xy
ChrijVer

fig. 15.
bovenaanzicht van het meetsysteem.

piezoelektrische effekten in de kabel tussen de probe en de elektro

meter te voorkomen. De gemeten spanning wordt via een 50 Hz onderdruk

kingsfilter geregistreerd met een XY-schrijver.

Men kan de lading met behulp van 2 verschillende schakelingen meten.

- Voor de eerste schakeling geldt het volgende vervangingsschema:

V\.L

fig. 16.
vervangingsschema van het meetsysteem.

capaciteit van de probe naar aarde.

ingangscapaciteit van de elektrometer.

variabele capaciteit tussen probe en spacer.

potentiaal van de spacer ten opzichte van de probe.

capaciteit van de ladingen op de spacer naar aarde.

v
s

C
1

C
2

C
3

C.l.n
R. : ingangsweerstand van de elektrometer.l.n
Als de probe zich vlak voor de spacer bevindt geldt C

1
»C

3
. Er geldt

dan:
V

(Cin + C1 + C2)Vk + ~J R~ dt' = C1Vsl.n
(9)

Als R. -+ co geldt:
l.n

V
k

C
1

V
s

C
1 + C2 + C.l.n

(10)

Deze spanning wordt met behulp van de Ope amp. versterkt. Voor de

lading krijgt men dan:

Q = (Cin + C2)V
k

= C
1

(V
s

- V
k

) (11.)

Het nadeel van deze schakeling is dat men C
2

exact moet kennen.
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- Voor de tweede schakeling geldt het volgende vervangingsschema:

Vu,.

fig. 17.
vervangingsschema van het meetsysteem

c. t: integratie capaciteit.
l.n

A versterkingsfaktor van de op.amp.

(12)

(13)

(14)

Voor de lading geldt dan:

Q = C V = C Vint u 1 s

Het voordeel van dit systeem is dat de capaciteit van de probe naar

de aarde niet bekend hoeft te zijn. De uitslag van de elektrometer

is af te lezen in Coulombs. Voor de specifikatie van de gebruikte

apparatuur wordt verwezen naar bijlage 1.

3.2.2. De ijking van het meetsysteem.

Om tot een interpretatie te kunnen komen van de grootte van de ladin

gen op de spacer is het bepalen van de capaciteit C
1

van belang. Hier

toe wordt tussen de elektrodes op de plaats van de teflon spacer een

cilindrische geleider geisoleerd opgesteld met dezelfde afmetingen als

de teflon spacer (zie fig. 18). De probe wordt weer langs het materi

aal bewogen. Vervolgens wordt de potentiaal van de spacer gevarieerd

en gemeten met behulp van de 2 schakelingen (zie fig. 16 en 17).
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probe

isola.itefolie..
meta.len spa.cer.

Elektro
meter
II Q

i
II

fig. 18.
meetsysteem voor het bepalen van C1 •

Uitgaande van de formules (10) en (13) kan men de capaciteit C1 als

funktie van de afstand tot de spacer berekenen (zie bijlage 3 en de

figuren I en II). Voor de maximale capaciteit C
1

bij een afstand
-14

d = 0,5 mm tussen probe en spacer blijkt te gelden: C
1

!oC 7.10 F.
max

Hieruit kan men het effektieve oppervlak bepalen dat de probe als
2"gezichtsveld" heeft: A

eff
~ 3,9 mm (zie bijlage 3). Het is inte-

ressant dat deze waarde goed overeen komt met de benaderde waarde.

3.2.3. De invloed van het meetsysteem op het veldbeeld.

De invloed van de probe op de hoeveelheid lading op de geleidende

spacer is vrij groote Tijdens de beweging van de probe langs de spa

cer is het ladingstransport in de toevoerleiding van de metalen spa

cer ("Q2" in fig. 18) bij V
s

= 30 V ongeveer 10 pC. Met behulp van de

probe en de elektrometer is een lading bepaald van Q
1

= vk(ein + C2) =

= 2,4 pC, de geaarde probemantel neemt dus 7,6 pC voor z'n rekening.

Bij een teflon spacer hebben we geen last van ladingsverschuivingen

daar de weerstand van het materiaal zeer groot is. Er bestaat echter

wel een verschil in de vorm van de gemeten ladingsverdeling als de

probe van links in plaats van rechts langs het materiaal wordt bewogen.

(zie fig. III). Na enkele keren van links en rechts genaderd te zijn

blijft de vorm van de ladingsverdeling gelijk. Dit verschijnsel is

niet begrepen. Het effekt treedt alleen op als er zowel positieve als

negatieve ladingen op de spacer zitten.
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3.3. Meting van oppervlaktelading met behulp van stroomintegratie methode.

3.3.1. Inleiding.

Gedurende het aanleggen van een E-veld wordt op de spacer een opper

vlakte lading gevormd. Deze oplading zal zich manifesteren als een

stroom naar de elektrode configuratie. Door deze stroom te integre

ren krijgt men een maat voor de gevormde oppervlaktelading.

3.3.2. Meetmethode.

De meetopstelling is hetzelfde als in 3.1. besproken, echter met dit

verschil dat de onderste elektrode niet geaard is maar verbonden met

het meetcircuit (zie fig.19). Tussen de elektrodes wordt de spacer

geplaatst. De beveiliging en de integrator worden verderop besproken.

u
I~-r-- eIe ki rodes.

~-----+--spa.cer.

Q(i)

fig. 19.
meetcircuit van de stroom-integratie
methode.

De gemeten stroom kan onderverdeeld worden in de volgende 5 categorien:

a. de oppervlaktestroomdichtheid; deze is afhankelijk van de opper

vlaktegesteldheid van de spacer en de relatieve vochtigheid van

het omringende gas. Voor een cilindrische teflon spacer (hoogte

= 20 mm; r = 10 mm) geldt [23]: P f >1015 ~. Dus I <
-14 sur ace surface

U.3.10 A.

b. de volumestroomdichtheid; deze is afhankelijk van de zuiverheid

van het spacermateriaal. Door traps kunnen ladingsdragers worden

ingevangen en na een tijdje weer worden losgelaten of permanent

gebonden blijven. Voor dezelfde spacer genoemd in a. geldt
18 -18

P 1 >10 ~cm. Dus I 1 < U.l,5.10 A.vo ume vo ume
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c. de stroom die ontstaat door beweging van vrije ladingsdragers in

het E-veld (zie ook 2.1.3. en [22]). Bij lage E/p, wanneer nog

geen ionisatie door botsingen optreedt, heeft de stroomwaarde een
-17 2orde van grootte van 10 A/cm 24. Bij hogere E/p neemt deze

stroom exponentieel toe met de veldsterkte door lawine vorming in

het gas.

d. de oplaadstroom; een gedeelte van de vrije ladingsdragers genoemd

in c. zal zich aan het spaceroppervlak hechten. De beweging van

deze ladingsdragers in het E-veld manifesteert zich als een stroom

in de toevoerleidingen van de elektrodes. In deze stroom ben ik

geinteresseerd.

e. de verschuivingsstroom; de ele~trodeconfiguratiekan beschouwd

worden als een condensator. Tijdens het op spanning brengen van

het circuit zal deze condensator opgeladen worden en dus een stroom

veroorzaken. Voor de lading op de elektrodes geldt Q Celektrodes.U'

De capaciteit van de elektrodeconfiguratie kan gemeten worden met

de Wayne-Kerr brug. (C 1 kt d ~8.4 pF zonder spacer bij 20 mme e ro es
elektrode afstand).

De meetmethode maakt geen onderscheid tussen de 5 verschillende stro

men. De verschuivingsstroom kan geelimineerd worden als de integra-

tor gestart wordt nadat de bovenste elektrode op spanning is gebracht.

De stroom genoemd in d. moet onderscheiden kunnen worden van de stromen

genoemd in a., b. en e .. De stromen genoemd in c. en d. werken samen.

3.3.3. De integrator.

Aan de integrator worden de volgende eisen gesteld:

- een hoge stabiliteit d.w.z. - een lage drift

- een zeer kleine lekstroom in de inte-

gratiecapaciteit en de meetkabel

- temperatuur onafhankelijk

- de integrator moet gereset kunnen worden.

- de integrator moet een hoge gevoeligheid hebben.
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Voor dit onderzoek zijn 2 verschillende integratoren gebruikt:

I. de Keithley 610 C elektrometer.

C
1

: kabelcapaciteit

C, t: integratiecapa
l.n teit.

V : uitgangsspanning
u

fig. 20.
vervangingsschema meetsysteem I.

Er geldt: Q(t) = V (t) • C, t (15)
u l.n

De kabelcapaciteit speelt hier geen role

specifikaties
-13 -5

range: 10 - 10 C.
-15

drift: ~ 5.10 C/sec.

nauwkeurigheid: + 5% van de volle schaal.

II. de Walker.

fig. 21.
vervangingsschema meetsysteem II.

Rint : integratieweerstand.

R uitwendige weerstand

kabelcapaciteit

uitgangsspanning

zodat de eerste term van

(16)V (t) = Q(t) •
u

Cint : integratiecapaciteit

C1
V

u
Er geldt:

formule (16) mag worden verwaarloosd. Verder is de weerstand R weg

gelaten. We krijgen dan de uitdrukking:



-18-

Q(t) = c. t.V (t). (17)
l.n u

De kabelcapaciteit en de integratieweerstand spelen dan geen role

specifikaties

range:

drift:

-3 -10-5
1,999 - 10 V. Dit komt overeen met 10 - 1,999 10 C.

10-
6

V in 1 min, met C = 10-
7

F geeft dit een drift van
int

10- 13 C/min.

nauwkeurigheid: + 1% van maximale uitlezing.

3.3.4. De beveiliging.

Voor de beveiliging van de integrator is gekozen voor een vonkbrug

naar aarde (180 V) en een stroombegrenzende serieweerstand (10MQ).
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4. Meetresultaten.

4.1. Methoden voor het ontladen van spacers.

Alvorens naar de opbouw van oppervlakteladingen op teflon spacers in

een elektrisch veld te kijken, wordt eerst getracht alle oppervalkte

lading van het materiaal te verwijderen. Er worden hiervoor cilindrische

spacers gebruikt. In de literatuur wordt verscheidene keren melding ge

maakt van ontlaad- en schoonmaakmethodes [25;26;27;28;29;30]. In dit

onderzoek zijn 7 nethodes gebruikt waaronder enkele die in de litera

tuur genoemd zijn. De restlading werd gemeten met behulp van de in 3.2.

behandelde meetmethode;

4.1.1. methode

De spacer wordt goed schoongewreven in een met methanol bevoch

tigde tissue. Daarna wordt gewacht totdat de vloeistof verdampt

is.

resultaat

Er is nog steeds restlading aanwezig, zowel positief als nega

tief, die inhomogeen over het spaceroppervlak verdeeld is. De

hoeveelheid lading op de spacer juist voor de probe ligt in de

orde van enkele picocoulombs (berekend met formule (11)>. De

oppervlakteladingsdichtheid ligt dan in de orde van enkele

. 1--'-- 2 ( 4 10-6 2 , b' '1 3)m~crocou U1,J,JS per m A
eff

:::<. m z~e ~J age •

4.1.2. methode

De spacer wordt goed schoongewreven in een met ethanol bevoch

tigde tissue; daarna dezelfde behandeling met gedestilJeerd water.

Vervolgens wordt de spacer ultrasoon gereinigd in gedestilleerd

water (30 min) en in een oventje gedroogd (2 uur; 150°C). Voor

het verwijderen van stof en kleine vuildeeltjes is ultrasoon

reinigen de beste methode.

resultaat

Voor de restlading geldt hetzelfde als bij 4.1.L gemeten De hoe

veelheid lading is iets groter maar ligt in dezelfde orde van

grootte. Het is mogelijk dat methanol en ethanol invloed hebben

op de oppervlakteladingen. Ze hebben geen invloed op het teflon

materiaal, dat sterk inert is [30]. De alcohol moleculen kunnen
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ioniseren als ze in kontakt komen met het materiaal. Hiervan

maakt Arts melding in zijn afstudeerverslag [31].

4.1.3. methode

De spacer wordt goed schoongewreven in een met gedestilleerd

water bevochtigde tissue. Vervolgens wordt de spacer ultrasoon

gereinigd in gedestilleerd water (30 min) en in een oventje

gedroogd (30 min; 100°C).

resultaat

Voor de restlading geldt hetzelfde als bij 4.1.2. gemeten, ook

wat de grootte betreft. Vermoedelijk heeft ook water effekt op

de vorming van oppervlakteladingen.

4.1.4. methode

De spacer wordt goed schoongeborsteld met VIM (zonder chloor

of andere ionen) in heet water~ (~ 15 min) en daarna gedurende

15 minuten in heet water (~80oC) gespoeld. Vervolgens wordt de

spacer 8 dagen in een oventje geplaatst (100cC) om al het water

te laten verdampen. Deze methode wordt bij Natuurkunde gebruikt

om alle verontreiniging van kunststoffen te verwijderen.

resultaat

Er bevindt zich nog steeds restlading op het materiaal. Deze

lading heeft overwegend een negatieve polariteit en is niet

mooi homogeen over het materiaal verdeeld. De orde van grootte
-5 2

van de oppervlakteladingsdichtheid is 10 C/m.

4.1.5. methode

De spacer wordt in een elektrolyt geplaatst van een sterke base

(5% NaOH-oplossing). In de elektrolyt bevinden zich veel posi

tieve en negatieve ionen die zich aan tegengestelde ladingen op

het materiaal kunnen hechten. De oppervlakteladingen van de

spacer worden dan geneutraliseerd.

resultaat

De restlading wordt verminderd met deze methode, maar de ver-

mindering is niet spectaculair. De spacer moet na in de elek

trolyt geplaatst te zijn schoongespoeld worden met gedestilleerd

water om afzetting van NaOH op de spacer tegen te gaan. Hier

door worden de ionen weer weggespoeld wat ladingsverhoging tot

gevolg heeft.
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4.1.6. methode

In de industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van lucht ioni

sators. Het principe is hetzelfde als in methode 4.1.5 •• Als

luchtionisator wordt gebruik gemaakt van een piezo-elektrische

aansteker. Deze aansteker wordt in de buurt van het spaceropper

vlak gehouden.

resultaat

Er bevindt zich praktisch geen restlading meer op de spacer. Met

deze methode zijn oppervlakteladingsdichtheden kleiner dan 5nc/m
2

mogelijk. De nog aanwezige oppervlakteladffing is inhomogeen verdeeld.

4.1.7. methode

De spacers worden na met een droge tissue schoongewreven te zijn

ongeveer 5 dagen ingeklemd tussen 2 geaarde platen in atmosfe

rische lucht bewaard.

resultaat

Er is nauwelijks meetbare lading op de spacer meer aanwezig

(orde van grootte: 10nC/m2). De oppervlaktelading is inhomogeen

over de spacer verdeeld, maar minder inhomogeen als bij de andere

methodes.

4.1.8. Conclusie.

De methode om oppervlaktelading van het materiaal te verwijderen met

behulp van een luchtionisator (4.1.6.) bleek de beste resultaten op te

leveren. In het verdere verloop van dit onderzoek is echter geen ge

bruik gemaakt van deze methode omdat er geen reproduceerbare resultaten

mee werden verkregen(zie 4.2.6.). Daarom is er van de laatste methode

(4.1.7.) gebruik gemaakt. om praktische redenen is echter de "wacht

tijd" teruggebracht tot 1 dag. De orde van grootte van de oppervlakte

ladingsdichtheid wordt met een faktor 10 vergroot. Dit maakte voor het

verloop van de verdere metingen niet veel uit.
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4.2. Cilindrische spacers in eenclektrisch veld.

4.2.1. Inleiding.

In deze paragraaf wordt de opbouw van oppervlaktelading op teflon spa

cers in een elektrisch_veld behandeld. Voor dit gedeelte van het onder

zoek zijn aIleen cilindrische spacers gebruikt (afmeting: hoogte 20 mmi

straal 10 mm). De spacers zijn volgens de methode in 4.1.7. behandeld

Eet een wachttijd van 1 dag. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- de afhankelijkheid van de hoogte van de veldsterkte.

de afhankelijkheid van de duur van de veldsterkte.

- het effekt van doorslag.

de ladingsafval of decay.

- de afhankelijkheid van de oppervlaktegesteldheid.

- conlusie.

De oppervlakteladingen worden gemeten met behulp van de methode bespro

ken in 3.2 •• Er is gebruik gemaakt van de schakeling afgebeeld in fig.12.

4.2.2. De afhankelijkheid van de hoogte van de veldsterkte.

De oppervlaktelading neemt als funktie van de spanning U op de boven

ste elektrode over een groot gebied lineair toe (zie fig. IV). De la

dingsve~delingblijft inhomogeen over het oppervlak verdeeld en is over

wegend negatief van polariteit (zie fig. VI). Na een bepaalde waarde

van U (~40 kV) neemt de hoogte van de oppervlaktelading af. Vermoe

delijk spelen hier 2 tegenwerkende mechanismen een rol. Het eerste

lllechanisme dat vooral werkzaam is bij het oplopen van de kromme ont

staat vermoedelijk door kleine onregelmatighedenvan het spaceropper

vlak. Elektrische veldlijnen kunnen dan hat materiaal in en uitgaan.

Hierdoor ontstaan polarisatieladingen in het materiaal die vrije la

dingsdragers, ontstaan in de nabijheid van het triplepunt (zie ook

2.1.3. en 2.1.4.1, kunnen aantrekken. De polarisatie is evenredig met

de veldsterkte. Een effekt dat vermoedelijk een rol kan spelen bij het

afhuigen van de kromme is de oppervlaktegeleiding. Ladingsdragers op

het spaceroppervlak zullen onder invloed van het veld langs het opper

vlak bewegen. Deze ladingsdragers zorgen ervoor dat een lineaire poten

tiaalverdeling langs het oppervlak verkregen wordt, met het gevolg dat

de oppervlaktelading verdwijnt (zie 2.1.2. en fig. 221.



-23-

spacer

~- eLektrroe.

¢
u

fig. 22.
potentiaalverdeling langs de rand van de spacer (in y richting)
a. lineaire potentiaalverdeling.
b. werkelijke potentiaalverdeling.

Twee andere effekten die een rol kunnen spelen bij het ombuigen van

de oppervlakteladingskromme (fig. IV) zijn:

a. Op het moment dat de spanning afgeschakeld wordt kan de lading die

zich op het materiaal bevindt naar de elektrodes sproeien, mits de

veldste;kte ontstaan door deze lading groot genoeg is.

b. Als de probe langs de spacer bewogen wordt kan door veldversterking

ter plaatse van de probe doors lag optreden en dus lading wegvloeien.

De doorslagspanning in een homogeen veld in atmosferische lucht bij

een elektrode afstand van 1 cm bedraagt ongeveer 31 kV. De doors lag

veldsterkte Ed is dan ongeveer 31 kV/cm. Er geldt:

Q = (C + C ).V (18)
spacer 3 1 spacer

(zie fig. 16 en 17). Als de probe zich vlak voor de spacer bevindt

geldt C
1
»C

3
. We vinden dan

E: A
o = 0 eff d
""max d Ed·

voor de maximale lading ~ax:

(19)

met d de afstand tussen probe en spacer. Voor de maximale ladings

verdeling a vinden we dan:
max

(20)a = ~ax ~27.10-6 c/m2
max A

eff
de probe een vrij scherpeOmdat rand heeft zal a in principe nog

max
lager uitvailen. De eventuele doors lag zal naar alle waarschijnlijk-

heid tussen de spacer en de probemantel plaatsvinden, zodat dit in

het meetsysteem niet waarneembaar is.

De maximale lading die zich op de spacer kan bevinden hangt af van de

grootte van C
1

en C
3

• Als C
1
«C

3
zal het effekt a. de beperkende fak

tor zijn, en als C
1
»C

3
effekt b .•

Bij lage spanningen tot ~ 40 kV (afhankelijk van de oppervlaktegesteld

heid van de spacer) heeft het eerste mechanisme de overhand, daarboven

zullen de andere mechanismen een rol spelen. Dit effekt komt niet bij

elke meting voor.
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4.2.3. De afhankelijkheid van de duur van de veldsterkte.

Deze afhankelijkheid van de spanningsduur is gemeten bij verschillende

spanningsnivo's nl. bij 10, 20, 30 en 40 kV. De oppervlakteladingsdicht

heid neemt toe met de duur van de spanning en wel ruwweg logaritmisch

met de tijd (zie fig. V). Bij zeer lange spanningsduur (64 min) treedt

er min of meer verzadiging Ope Deze verzadiging is vermoedelijk toe te

schrijven aan het steeds kleiner worden van het lokale E-veld ten gevol

ge van de toenemende ladingsdichtheid (zie 2.3.). De ladingsverdeling

is inhomogeen over het oppervlak verdeeld en blijft dezelfde vorm hou

den bij langere spanningsduur en bij hogere spanningen (zie fig. VI).

4.2.4. Het effekt van doorslag.

Tijdens een doorslag worden zeer veel vrije ladingsdragers gevormd.

De doorslag zorgt er ook voor dat de spanning op de bovenste elektrode

een ogenblik praktisch nul wordt. Door relaxatie kan het materiaal dan

nog gepolariseerd zijn. Als de doorslag buiten de invloedsfeer van de

spacer plaatsvindt zal dit geen effekt hebben op de oppervlaktelading.

Als de doorslag in de buurt van de spacer plaatsvindt, wordt de opper

vlaktelading wel beinvloed. Er kunnen zich 2 gevallen voordoen:

- De ontstane vrije ladingsdragers kunnen de oppervlaktelading neutra

liseren.

- Door relaxatie zal de polarisatie niet direkt nul worden. De verhoog

de hoeveelheid ladingsdragers neutraliseert de polarisatieladingen

in het materiaal. Er zal zich dan meer lading op het materiaal bevin

den.

Alle drie de verschijnselen zijn tijdens dit onderzoek waargenomen.

Meestal had de doorslag geen effekt op de oppervlaktelading.

4.2.5. De ladingsafval of decay.

Na het afschakelen van de spanning zal de oppervlaktelading door de

hoge oppervlakteweerstand lang vastgehouden worden. Er is echter wel

een ladingsvermindering (decay), enerzijds door oppervlaktegeleiding,

anderzijds door neutralisatie door vrije ladingsdragers vanuit het gas.

Er lijkt een verschil te bestaan tussen de ladingsafval van de spacers

die een oppervlaktelading gekregen hebben door wrijving met een tissue,
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en de spacers die een oppervlaktelading verkregen hebben in een E-veld.

De eerste afval verloopt logaritmisch met de tijd (zie fig. VII). Af

hankelijk van de oppervlakteweerstand krijgt men een andere tijdcon

stante T. De tweede ladingsafval is weergegeven in figuur VIII. In het

begin is er een snelle afval die na + 4 minuten overgaat in een meer

lineair verlopende afval. Hoe het verschil ontstaat tussen deze twee

waarnemingen is nog onduidelijk.

4.2.6. De afhankelijkheid van de oppervlaktegesteldheid.

De ladingsopbouw als funktie van de spanning bleek sterk af te hangen

van de oppervlaktegesteldheid van de spacers. Spacers behandeld met de

methodes behandeld in 4.1.1.,4.1.2. en 4.1.3. vertonen geen toename

van de oppervlaktelading in een E-veld. Bij methode 4.1.1. is de lading

na ongeveer 4 dagen nog maar net meetbaar «5 nc!m2). Er is nu wel

sprake van ladingsverhoging in een E-veld, en wel evenredig met de

hoogte van de veldsterkte, echter niet zo snel als gevonden in 4.2.2 •.

Vermoedelijk spelen geleidingseffekten samen met de aanwezige ladings

dragers op het oppervlak een grotere rol dan tot dusver aangenomen.

Het is mogelijk dat deze ladingsdragers langs het oppervlak bewegen

naar plaatsen waar polarisatieladingen ontstaan.

Spacers die veelvuldig behandeld zijn met een luchtionisator (4.1.6.)

vertonen zeer grote fluctuaties in de oppervlaktelading als funktie

van de spanning (zie fig. IX). Het is mogelijk dat door deze methode

veel losgebonden ladingsdragers aan het oppervlak door het E-veld los

getrokken worden [32].

Spacers schoongemaakt met methode 4.1.4. vertonen pas verandering in

de oppervlaktelading bij spanningen boven een bepaalde grenswaarde.

De oppervlakteweerstand is erg plaatsafhankelijk over het oppervlak.

Het is mogelijk dat er een surfaceflashover plaatsgevonden heeft tussen

2 plaatsen met een verlaagde oppervlakteweerstand. Deze overslag kan

dan veel vrije ladingsdragers op het materiaal brengen.

4.2.7. Conclusie.

De vorming van oppervlakteladingen op cilindrische teflon spacers ten

gevolge van een E-veld is moeilijk te voorspellen. Er zijn nauwelijks
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reproduceerbare resultaten te verkrijgen. De oorzaak is vermoedelijk

te vinden in de oppervlaktegesteldheid van het materiaal. Ook de vor

ming van vrije ladingsdragers en de veldvervorming bij het triplepunt

spelen een belangrijke role Dit wordt ook gesuggereerd in de literatuur

[33]. Ais dit onderzoek een vervolg mocht hebben zou hier met name naar

gekeken moeten worden.

4.3. Conische spacers in een elektrisch veld.

4.3.1. Inleiding.

In deze paragraaf wordt de opbouw van oppervlaktelading op teflon spa

cers in een elektrisch veld behandeld. Er zijn in dit onderzoek conische

spacers gebruikt; met de basis op de kathode (configuratie A) en met de

basis op de anode (configuratie B) (afmetingen: hoogte 20 rom; R =14,6

rom; r = 3,7 rom). Dit bleek van invloed te zijn op o.a. de polariteit

van de gevormde ladingen. De spacers zijn volgens de methode in 4.1.7.

behandeld. Achtereenvolgend komen aan de orde:

- de afhankelijkheid van de hoogte van de veldsterkte bij configuratie A.

- idem bij configuratie B.

- de afhankelijkheid van de oppervlaktegesteldheid.

- conclusie.

De oppervlaktelading wordt gemeten met behulp van de methode besproken

in 3.2 •• De capaciteit C
1

(zie 3.2.) heeft echter een andere waarde.

Deze waarde is berekend in bijlage 4. Er is gebruik gemaakt van de

schakeling afgebeeld in fig. 12.

4.3.2. De afhankelijkheid van de hoogtevan de veldsterkte bij confi

guratie A.

De oppervlaktelading neemt als funktie van de spanning U ongeveer ex

ponentieel toe (zie fig. X), hoewel er ook resultaten zijn die een

lineair verband aangeven (zie fig. XI). Bij hoge spanningen (~40 kV)

neemt de oppervlaktelading af. De ladingsverdeling blijft inhomogeen

over het oppervlak verdeeld. Het exponentiele verband wijst erop dat

er een bron van vrije ladingsdragers moet zijn. De vorming van deze

lading moet dan exponentieel met de veldsterkte toenemen. Het Townsend-
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mechanisme besproken in 2.1.4.b. kan hier een rol van betekenis spelen.

Het lineaire verloop kan weer verklaard worden door polarisatie effek

ten en de afvlakking door oppervlaktegeleiding of door sproeien van

de spacer naar de probe of de elektrodes (zie 4.2.2.). De polariteit

van de lading is positief. Dit is te verklaren door het feit dat de

veldlijnen het materiaal indringen en negatieve polarisatieladingen

aan het oppervlak van de spacer veroorzaken (zie fig •. 23). Deze ladingen

+ -+- + T + + + + ~ + + + +

+ -4- +

fig. 23.
veldbeeld van een conische spacer.

kunnen vrije ladingsdragers aantrekken van tegengestelde polariteit

(positief). Als de spanning wordt afgeschakeld blijven deze vrije la

dingsdragers op het materiaal achter (zie ook 2.1.3.).

4.3.3. De afhankelijkheid van de hoogte van de veldsterkte bij

configuratie B.

De oppervlaktelading neemt als funktie van de spanning exponentieel

toe (zie fig. XII). Bij hogere spanningen neemt de oppervlaktelading

veel minder sterk toe en er vindt min of meer verzadiging plaats. De

lading blijft inhomogeen over het materiaal verdeeld en heeft een ne

gatieve polariteit. Het is mogelijk dat dit exponentiele verloop het

gevolg is van een bron van vrije ladingsdragers. Het triplepunt bij

de kathode kan als zoln bron dienst doen. Dit is een plaats waar de

velasterkte zeer groot kan worden ( zie 2.2.). Het Townsend-mechanis

me kan dan in een beperkt gebied een grote rol spelen ( zie 2.1.4.b.).

De bij het triplepunt gevormde vrije ladingsdragers kunnen zich vlak

bij dit punt aan het materiaal hechten en hierdoor het veld verzwakken

(zie 2.3.}1 zodat het Townsend-mechanisme in dat gebied na een tijdje

wordt tegengewerkt. Samen met de geleidingseffekten en het sproeien

van de spacer naar de elektrodes en" de probe (zie 4.2.2.• ) kan dit de
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verzadiging veroorzaken. De negatieve polariteit van de gemeten opper

vlaktelading kan verklaard worden door polarisatieeffekten (zie 4.3.2.).

4.3.4. De afhankelijkheid van de oppervlaktegesteldheid.

Voor dit onderzoek zijn e~n aantal spacers, 10 stuks, met speciale

voorzorgsmaatregelen vervaardigd, nl.:

- alle spacers zijn uit dezelfde staaf gedraaid op dezelfde dag en

met dezelfde beitel, zonder smeermiddelen.

- de spacers zijn alleen met een schoon pincet aan boven en onderkant

aangeraakt.

de spacers zijn direkt na het vervaardigen in een gesloten alumini

um doosje opgeslagen.

om zo reproduceerbaar mogelijke resultaten te verkrijgen zijn verder

de volgende maatregelen in acht genomen:

- alle spacers zijn volgens configuratie A op dezelfde plaats tussen

de elektrodes geklemd met behulp van een hulpstuk.

- alle meetresultaten zijn op dezelfde dag verkregen.

Gedurende deze dag zijn de atmosferische druk, de temperatuur en de

relatieve vochtigheid nauwkeurig geregistreerd.

Nadat de restlading is bepaald wordt de spanning in stapjes van 5 kV

verhoogd. De spanningsduur bedraagt 2 minuten. De resultaten lopen on

danks deze voorzorgsmaatregelen erg uiteen. Sommige resultaten verto

nen een exponentieel verloop van de oppervlaktelading, andere een

sprongsgewijze, discontinue toename en weer andere vertonen pas na het

overschrijden van een bepaald spanningsnivo een ladingstoename • Het

is mogelijk dat bij het draaien van de spacers ( dit is niet reprodu

ceerbaar) mechanische spanningen in het materiaal optreden die zich

manifesteren als oppervlakteladingen. Een oplossing hiervoor zou kun

nen zijn de spacers in het vervolg in een bepaalde vorm te laten gieten.

4.3.5. Conclusie.

Net zoals bij cilindrische spacers is bij conische spacers de vorming

van oppervlakteladingen in een E-veld moeilijk te voorspellen. Alleen

veor de polariteit zijn met enige zekerheid nog uitspraken te doen. Als

de veldlijnen het materiaal indringen ontstaat er op het materiaal een
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positieve oppervlaktelading, als ze het materiaal uitwijzen ontstaat

er een negatieve oppervlaktelading. Dus altijd tegengesteld aan de po

lariteit van de polarisatieladingen in het materiaal. Over het verloop

van de lading bij spanningsverhoging is nauwelijks iets te zeggen.

4.4.1.Meting van het totale ladingstransport ten tijde van het opladen

van de spacers.

Voor deze meting is gebruik gemaakt van de methode behandeld in 3.3.2 ••

Beide integratoren zijn voor dit onderzoek gebruikt. Eerst wordt de

lading gemeten ten gevolge van de verschuivingsstroom die in 3.3.2.e.

behandeld is. Hiertoe is voor de integrator de Walker genomen. Voorals

nog wordt er geen spacer tussen de elektrodes geplaatst. De stromen

genoemd in 3.2.2.a, b en d komen dus niet veor. Door de gemeten lading

Q op de elektrodes te delen door de spanning Uover de elektrodes wordt

de capaciteit van de elektrode-configuratie verkregen bij een bepaalde

elektrode afstand. Er geldt bijvoorbeeld voor 10 rom elektrode afstand:

C = 1,43.10-11
F. Met de Wayne-Kerr brug is 1,32.10-11

F ge-elektrodes
meten. Dit komt redelijk goed met elkaar overeen.

Als men nu de spacer tussen de elektrodes klemt en weer de lading meet

die naar de elktrodes vloeit, ziet men geen verandering in de uitgangs

spanning van de integratoro (C 1 k d = 1,44.10-
11

F). Dit houdt
e e tro es

in dat de ladingen gevorrod op de spacer niet met deze integrator te

meteo zijn. De totale lading na 2 minuten spanningsduur is dan kleiner
-10 -9dan 10 C voor spanningen kleiner dan 10 kV en kleiner dan 10 C

voor spanningen groter dan 10 kV. Het maakt niet uit of men een conische

of een cilindrische spacer gebruikt.

V66r elke meting van de lading is de minimale drift op de Walker inge

steld. Na de meting is over dezelfde periode als de meting deze drift

gekontroleerd. Het blijkt dat gedurende veel metingen de drift verandert"~-

Daardoor is niet meer nauwkeurig de ladingsverandering te bepalen.

(bijvoorbeeld: ~V = 0,005 V in 2 minuten, dit komt overeen met ~Q =
u

= 5 nC in 2 minuten).

Wanneer de Keithley als integrator gebruikt wordt is het in principe

mogelijk om kleinere ladingen te meten (zie 3.3.2.I en II). De integra

tor moet dan wel gestart worden zodra de bovenste elktrode op spanning

gebracht is, daar anders het grote signaal van het opladen van de elek

trodes buiten het meetbereik komt. Omdat de spanning op de bovenste

e~trode niet konstant gehouden kan worden, manifesteert iedere span-
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ningsverandering zich als een ladingstransport naar de elektrodes.

Voor deze metingen is een erg stabiele voeding nodig.

4.4.2. Conclusie.

Uit deze paragraaf komt naar voren dat de stroom die optreed bij het

opladen van de spacer niet meetbaar is. nit komt doorhet te klein

zijn van de signalen, de veranderende drift en de spanningsfluctuaties

in de voeding.
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5. Conclusie.

In dit onderzoek is het effekt van elektrische velden op de opbouw

van oppervlakteladingen op teflon spacers behandeld. Deze oppervlakte

ladingen worden gemeten met behulp van een capacitieve probe en een

elektrometer. Uit deze metingen kan men concluderen dat er geen een

duidig verband bestaat tussen de opgebrachte ladingen en het aangeleg

de E-veld. De spreiding tussen de verschillende metingen is te groot.

OOk over de plaats op het oppervlak waar de ladingen gevormd worden

is weinig te zeggen. Dit is vermoedelijk het gevolg van de oppervlak

tegesteldheid. Er kunnen onregelmatigheden ontstaan door de manier van

vervaardigen. Ook de verontreiniging op het materiaal speelt een grote

r91. Door de effekten bij het triplepunt zijn de resultaten onvoorspel

baar. Er zijn echter wei bepaalde trends aan te geven:

- Bij cilindrische spacers vindt men een lineair verband tussen de

gevormde lading en de aangelegde spanning. Dit geldt overgens aileen

voor spacers die een bepaalde tijd in atmosferische lucht bewaard

zijn(zie 4.2.2.).

- Bij hoge spanningen treedt er een ladingsvermindering op, waarschijn

lijk door geleidingseffekten en/of sproeien van ladingen naar de probe

en elektrode (zie 4.2.2.)

- De opbouw van oppervlaktelading verloopt logaritmisch met de tijd

(zie 4.2.3.)

- Bij cilindrische spacers heeft de gevormde oppervlaktelading overwe

gend een negatieve polariteit (zie 4.2.).

- Bij conische spacers is de configuratie van de spacer (met de basis

op de anode of de kathode) bepalend voor de polariteit van de gevorm

de lading (zie 4.3.).

In dit onderzoek is geen goede methode gevonden om de oppervlaktelading

van het materiaal te verwijderen (zie 4.1.). Er is dus steeds met een

bepaalde restlading aan de metingen begonnen. De methode om een maat te

krijgen voor de oppervlaktelading met behulp van een stroomintegratie

(zie 3.3.) heeft geen resultaat opgeleverd. Dit was het gevolg van span

ningsfluktuaties in het hoogspanningscircuit samen met de zeer kleine

signalen.

Als dit onderzoek een vervolg mocht hebben is het van belang aan de op

pervlaktegesteldheid van het materiaal grote aandacht te besteden.
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fig. I.

bepaling C1 met een geleidende
spacer met schakeling 1 (fig.16)

Langs de ordinaat worden de

maximale waarden van V
k

(for

mule 10) uitgezet. Dat zijn

de waarden die men krijgt als

de probe zich vlak voor de spa

cer bevindt. Langs de abscis

wordt de spacerpotentiaal uit

gezet. De tangens van de hoek

a bepaalt de verhouding Vk!Vs •

(zie bijlage 3). De minimale

afstand tussen de probe en

de spacer is d =0,5 rom.

Q
(pC) "':ig. II.

bepaling C
1

met een geleidende
spacer met schakeling 2 (fig.1?)

Langs de ordinaat wordt de maxi

male waarde van de lading Q

(formule 14) in het gezichts

veld van de probe uitgezet. Dat

is de waarde die men krijgt

als de probe zich vlak voor de

spacer bevindt. Langs de abscis

wordt de spacerpotentiaal uit

gezet. De tangens van de hoek

a bepaalt de capaciteit C
1max

(bijlage 3). De minimale afstand

tussen probe en spacer is d=0,5mm.
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o
~ (ern). >

/..,r-- .spac.er.

fig. III.

De ladingsverdeling als funktie van de plaats x van de probe ten opzichte

van de cilindrische teflon spacer. Bij punt 2 bevindt de probe zich vlak

voor de spacer. De minimale afstand probe-spacer is ongeveer 0,5 mm. De

pijlen geven de richting aan waarin de probe bewogen wordt.Het effektieve

oppervlak van de probe bedraagt ongeveer 4 mm
2

, dit komt overeen met een

diameter van ongeveer 1,4 mm.
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fig. IV.
De oppervlakteladingsdichtheid als
funktie van de aangelegde spanning.

De spanningsduur is 1 min, 2 min en

4 min, E~n minuut nadat de spanning

afgeschakeld is wordt de spanning

gemeten. Daarna wordt de spanning

weer verhoogd. Bij de meting van

4 min laat men door wachten de

lading afvallen tot het nivo

bij 5 kV c Da~rna wordt de

spanning weer ingeschakeldo

o
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~.:!.:~. v.
De oppervlakteladingsdichtheid als
funktie van de spanningsduur.

De hoog~van de spanning is 10 kV,

20 kV, 30 kv en 40 kV. Een minuut

nadat de spanning afgeschakeld is

wordt de lading gemeten. Men laat

door wachten de lading afvallen

tot het nivo van 1 minuut

spanningsduur: daarna

start men de volgen

de meting.

40kV

10kV
JOkV.

-1
•

O.. -!- -+- ...... ..L.... ~---~--__rl.-.,....,.

32 mi~



-36-
0"'.

{
2','
3',

v=2okV: 1.
2.
3,

'...£.-+--2.

'-+--i/t--1. .

\'-L..-+--i

\
\

\

\
\
\
\

\
\

\
\

\ -"'/--3.
\ /
1 I
\ I

\ /
I I
\ I I

..1.--3.

o

fig. VI.

De oppervlakteladingsverdeling als funktie van de plaats x

van de probe ten opzichte van de cilindrische teflon spacer.

Bij punt 2 bevindt de probe zich vlak voor de spacer. De

minimale afstand van de probe tot de spacer is ongeveer D,S

mm. Voor de waardes van de oppervlakteladingsdichtheid zie

fig. V.



~1
-37-

.i

.j
,8

'1
.6
.5

·4
.3

.2

tissue schoongewreven. Er blijkt te gelden: a = aoexp(-t/T).

Na drie maal de meting herhaald te hebben vinden we uit de hel

lingen van de lijnen: T
1

= 22,6 min; T
2

= 5,6 min; T
3

= 3,3 min.
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fi~. VIII.

De ladingsafval als funktie van de tijd. a
O

is de oppervlaktela

dingsdichtheid op t = 0, gemeten 1 min na afschakelen van de spanning.
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o

spanningsduur: 2 min.

a: 10 kV

b: 15 kV

c: 20 kV

In werkelijkheid is c 10 maal

zo groote

fig. IX.

De ladingsverdeling als funktie van de plaats op het oppervlak.

(zie ook fig. VI). 1 minuut nadat de spanning afgeschakeld is

wordt de lading gemeten.
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fig. x.
De oppervlakteladingsdichtheid als

funktie van de aangelegde spanning

bij conische spacers. Spacerconfi

guratie A. De polariteit van a is

positief. De spanningsduur is 2

minuten. 1 minuut nadat de span

ning afgeschakeld is wordt de

lading gemeten. Daarna wordt de

spanning weer verhoogd.
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fig. XI.

De oppervlakteladingsdichtheid als

funktie van de aangelegde spanning

bij conische spacers. Spacer confi

guratie A. De polariteit van a is

positief. De spanningsduur is 1

minuut. 1 minuut nadat de span

ning afgeschakeld is wordt de la

ding gemeten. Daarna wordt de span

ning weer verhoogd.

Bij deze meting zijn de afmetingen

~an de spacer iets anders nl.:

noogte = 10 mID; R = 7,5 mID;

r = 4,0 rom.
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fig. XII.

De appervlakteladingsdichtheid als funktie van

de aangelegde spanning bij conische spacers.

Spacercanfiguratie B. De palariteit van a is

negatief. 1 minuut nadat de spanning afgescha-

keld is wordt de lading gemeten. Daarna wordt

de spanning weer verhoogd.

De kromme van 2 min is in werkelijkheid een

faktar 10 grater. Bij deze meting zijn de af

metingen van de spacer iets anders nl.:

haogte: 10 mm; R = 7,5 mm; r = 4,0 mID.

- Op1....-_......__~ ~,...._~ ..I..-__-!=__---::~__~__~~,....~~_~

o 2,j 5;0 FS 10 I'Z,'S 1$ l1'S 20 22,S 2~ u. (kV)
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Specifikaties gebruikte apparatuur.

- Keithley 610 C electrometer, as a voltmeter.

range

accuracy

zero drift

meter noise

C.
~n

output

0.001 volt full scale to 100 volts in eleven

1x and 3x ranges.

+ 1% of full scale on all ranges exclusive of

noise and drift.

less than 1 mV per 24 hours

less than 150,~V per °C.

~ 25 ~V maximum with input shorted on most sen

sitive range.

greater than 1014 ~. May also be selected in

decade steps from 10 to 1011 ~.

20 pF.

+ 3V for full scale input. Internal resistance

is 3 k~. Output polarity is opposite input polarity.

- Keithley 610 C electrometer, as a coulombmeter.

range 10-13 C full scale to 10-5 C in seventeen 1x and

3x ranges.

accuracy

output

+ 5% of full scale on all ranges. Drift due to off

set current does not exceed 5.10-
15

C/sec.

+ 3 V for full scale input. Internal resistance is

3 k~. Output polarity is opposite input polarity.

- Walker electronic integrator.

range

accuracy

drift

input

output

visual display

1 mVsec to 9.999 Vs. for full scale meter reading

and 1 V output. Down to 10 ~Vsec full scale at

degraded accuracy.

~ 1% of range.

1 Vsec over a one minute periode.

100 ~ times decade dial setting.

5 rnA max input current.

100 V max input voltage.

1 volt full scale on all ranges, with 10 times

over-range. DC to 150 kHz.

3 1/2 digit DVM, 0.05% + 1 digit with 100% over-range.
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vervolg bijlage 1.

- Xy/t recorder; Bryans Soutern Institude Limited.

maximum writing speed 125 cm/sec y axis.

88 cm:sec X axis.

3.400 cm/sec
2

y axis.

2.250 cm/sec
2

X axis.

0.012 mm/mm/sec. matched on all axis.

linearity

repeatability

drift

input

R.
l.n

range control

sensitivity

common mode rejection

pen offset

better than 0.1% f.s.d.

better than 0.1% f.s.d.

typically 0.2% f.s.d. over 8 hours.

floating with respect to earth; max 500 V.

infinite at null on potentiometric ranges

0.25, 1.0 and 2.5 mV/cm; 1 ~ on all other ranges.

varies sensitivity between unity and 4-times the

selected range.

0.25, 1.0, 2.5, 10, 25 mV/cm and 0.1, 0.25, 1.0,

2.5 V/cm.

140 dB d.c. 500 V max

100 dB a.c. at line frequency.

variable from zero to full scale deflection.

- gegevens behorend bij fig. 12.

T
1

, T2 variac, 0 - 100%

T
3

hoogspanningstransformator VEXK 60 Smit & Co.

6000V/l00V; 700 VA.

V digital voltmeter PM 2513

range: 0.2 - 100 V

R. 10 ~
l.n

accuracy: 0.2 %

4.7 kr.l

1 ~

1 c;[.l

1 ~

6.1 kr.l

25 nF
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- gegevens behorend bij fig. 16 en 17.

zie bijlage 3.

74.7 pF

onbekend.

C
1

C
2

C
3

C.
~n

R.
~n

Cint

20 pF.

>1014 Q

10-7 , 10-6 -5of 10 F.
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Bijlage 2 Bepaling van de influentielading op de probe

In deze bijlage wordt eerst het algemene geval beschouwd zoals in 2.3.

besproken is. Daarna wordt overgegaan naar de probe-spacer configuratie.

Beschouw fig. 24.

:t: '- j probe
Het bovenste ge- /\1'
deelte is lucht, l~' £. d, lE £ d' /11'

to + + + ;tl+I+'+
het onderste iso-

lEa fA ~ - did.ktr;(umlatiemateriaal. lE1 £1 d1 1>2
+ + + :t*:c
fig. 24.

veldsterkte door oppervlak
telading.

fig. 25.
de probe in het veld
van de oppervlaktelading.

(8)

wordt vervangen door een probe (zie

Op het isolatiemateriaal bevindt zich een oppervlakteladingsdichtheid cr,

In 2.3. formule (8) is afgeleid:

cr d 2
E:O d1E:r2 + d2E:r1

de bovenste elektrodestel nu dat

fig. 25). Er geldt dan bij benadering:

tJ.Q d2 r1

E:OAprobe diE:r2 + d2E: r1
(21 )

met A oppervlakte aan de voorkant van de probe.probe
tJ.Q lading op het isolatiemateriaal waarvan de veldlijnen op

de probe eindigen.

di afstand probe-isolatiemateriaal.

Voor de influentielading die op de probe ontstaat geldt:

Qinf = A.D1

uit (21) en (22) geldt dan:

(22)

(23)Qinf = diE:
r2

+ d
2

E:
r1

Als nu geldt dat di«d2 , krijgen we Qinf~ Q. De elektrometer zal dan

het ladingsverloop goed weergeven. Of met andere woorden: Als de capa-

citeit tussen probe en spacer veel groter is dan de capaciteit tussen
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spacer en z'n omgeving geldt dat de lading op de spacer gelijk is

aan de gemeten lading.

De capaciteit tussen probe en spacer (C
1

) is hier niet zo belangrijk

als bij de ijking van het meetsysteem (zie 3.2.2.). Er moet aileen

voldaan worden aan de eis dat d'«d • De gemeten lading zal als funk-
1 2

tie van di dan nauwelijks veranderen. Bij de ijking hebben we te maken

met een vaste spanning V
s

• Door verandering van de capaciteit C1 ver

andert de lading op de metalen spacer en ook de capacitieve deling in

formule (10) met het gevolg dat V
k

verandert (zie fig. 16).

Bij meting van de lading op de isolerende spacer geldt dat de lading

constant blijft. De potentiaal V
s

zal door verandering van C
1

meever

anderen.
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Bepaling van de capaciteit C
1

uit berekening en metingen.

In deze bijlage wordt de capaciteit tussen de probe en de spacer bepaald

door een berekening en een tweetal metingen verricht met de schakelingen

behandeld in 3.2.1. (zie fig. 16 en 17).

Beschouw fig. 26.

d.

probe'mtlnte I ---...
Isolatie
probe.

Iuchi

f1g. 26.
probe-spacer configuratie.

Aeff = 2
3,8 nun

/

(24)

d = 0,5 rom

r
1

0,7 mm

r 2
1,5 mm

r
2 = 2,5 rom

Hierbij is de aanname gemaakt dat voor het oppervlak van de plaatcon-

densator het boven gedefinieerde oppervlak A
eff

genomen kan worden.

- Voor de maximale capaciteit tussen de probe en de spacer (de probe

bevindt zich dan vlak voor de spacer) geldt:

C1max = Aeff.sO/ d = 6,7.10-
14

F.

- Voor schakeling 1 (fig. 16) geldt:

C
1

= V
s C

1
+ C

2
+ C

in

Met V~»Vk volgt hieruit:

(10)

V
k

C1 = V (C
2

+ C. ) (25)
. s lon -4

Uit de metlongen weergegeven in fig I vindt men Vk/V
s

=7,4.10 • De

ingangscapaciteit C. van de Keithley 610 C bedraagt 20 pF. De capa
lon

citeit van de probe naar aarde C
2

bedraagt 74,7 pF en is gemeten
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met behulp van een Wayne-Kerr brug bij 1 kHz. We krijgen dan:

C
1max

= 7,4.10-4 • 94,7.10- 12 = 7,0.10-
14

F. (26)

- Voor schakeling 2 (zie fig. 17) geldt:

Q = C V
1: s

Hieruit volgt:

C1 = Q/Vs
Uit fig. II vindt men dan

-14
C

1max
= 7,2.10 F.

(14)

-(27 )

(28)

De conclusie die men kan trekken op grond van de berekende en gemeten
2

waarden is dat het effektieve oppervlak A
eff

= 3,8 mm een realistische

aanname is.
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Berekening van C
1

bij conische spacers.

Beschouw de volgende probe-spacer configuratie:

probeman-kl.- lj
IsoJa.tie •

probe ---;:""...."....,......-r--r-.,....I

Iuc.ht-----=========:::::::1

fig. 27.
zijaanzicht probe-spacer configuratie.

fig.28.
vooraanzicht probe-spacer
configuratie.

r 1 = 0,7 mm. a. = 30°
1r 2 = 1,5 mm. r = 1,1 mm. (2"(r1 + r 2»9

r
3

= 2,5 rom.

R = 3,4 mm.

Voor het E-veld tussen de probe en de spacer geldt:

E(r) = V/a.r. (29)

(30)

met V de spanning tussen de probe en de spacer. Bij deze configuratie

(zonder randeffekten) geldt dan:

E(r) = V/a.(R - r cosS)
9

met R + r >r>R -r •
9 = = 9

Verder geldt:

r = R - r cosS dus dr = r sin8dS.
9 9

a = r sinS
9

dan dA = 2a.dr = 2r
2

sin
2

S dS. (31)
9

Voor de lading op de probe geldt dan:

met Aeff

Q = EOffA E(r) dA =
eff

2
TIr het gezichtsveld van de probe.

9

(32)
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(33 )

Voor de capaciteit tussen de probe en de spacer geldt dan:

2r
2

sin
2

S
C = Q/V = E TIf g dS

1 00 a(R - r cesS)
g

Deze integraal kan men als volgt schrijven:

22E
O

r
g

2
C

1
TI f l - cos S

dSa o R _ r cosS
2 g 2 2

2E
O

r
TIrR 1

1 - R /r
::;

g
i."'2 + ~osS + g }dS (34)

a R - r cosSorr g
g g

Er geldt dat:

TIJ~ d6 TIR
o 2 = -::-2

r r
g g

r - RcosS
g } ITI

R - r cesS 0
g

2
{ 1 _ ~} { -1= 2 2 2 arcsin

r I(R r)
g g
2

= h _~}{ -loTI}
r 2 /(R2 _ r 2 )

2 91 g
2TI (r - R )

(2TIR - -"""2-
g
i!........"""'2--

1 (R - r )
g

TIJ!:- cosSd6 = 0
o r

g

1 - R
2/r2

TIJ '~ dl3
o R - r cosS

g

Dus

2TIEO 2 2
= -- (R -I (R - r »

a g
(35)

met a = TI/6.
-3

r = 1,1.10 m
g -3

R = 3,4.10 m

geldt: ( 36)
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*Specifikaties van het materiaal Teflon(PTFE).

teflon of polytetrafluorethyleen.

structuur

smeltpunt

ontledingstemperatuur

maximale werktemperatuur

minimale werktemperatuur

waterdampadsorptie

waterdamp permeabiliteit

warmtegeleidbaarheid

dielektrische konstante

dissipatiefaktor
~t,*

volume weerstand
**oppervlakte weerstand

Emax

F F F F F F F
I I I I I I I

- C - C - C - C - C - C - C -

I I I I I I I
F F F F F F F

327°C

>350 °c

300 °c

-55 °c

nihil.
-6 2

10 g/m 124 hr.
-4 2 °6.10 cal/sec/cm I Clem.

2 - 2.2

0.0002 - 0.0008

1015 - 1017 SIlcm

3.5 1013 SIl

3000 V/rmn

Teflon is chemisch inert en heeft een hoge graad van puurheid. Het

materiaal wordt gedeeltelijk aangetast door benzene, acetonen ether.

Zonlicht vermindert de weerstand en verhoogt de dissipatiefaktor door

vorming van halogenen en hydrogenen. Het totale dipoolmoment van teflon

is nul, de C - F binding is sterk polair. Teflon is niet goed bestand

tegen corona, maar wei bestand tegen ultra-violette straling. Het

materiaal is niet brandbaar.

* ontleend aan Insulating Materials for Design and Engineering Practice

F.M. Clark, New York, biz 600 - 609, 445, 599.

** in andere literatuur komen hogere waardes voor o.a. in [23].
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