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SAMENVATTING.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd, die verkregen

zijn tijdens een in de periode maart 1978 tot maart 1979 verricht afstu

deeronderzoek naar het geleidingsmechanisme in kunstharsen. In het bij

zonder is hierbij onderzoek verricht naar het tijdsafhankelijk gedrag

van de absorptiestroom door araldit CT200 na een sprong ~V in een over

een sample aangelegde spanning V. Deze absorptiestroom voldeed aan de

reeds lang bekende experimentele wet: I(t) = At-n • Wanneer we rekening

houden met de eindige volumeweerstand R van het testmateriaal, moet
v

deze wetmatigheid uitgebreid worden tot: I(t) = At-n+ B, waarbij B de

stationaire waarde van de stroom is. De tijd t , die nodig is om de waarde
x

B tot op x% te bereiken, is dan voor niet te hoge V gelijk aan (§2.6):

t x
= {100~V D R }1/n , V I = V + ~V.

xV I 0 V

D is een constante, die bepaald wordt door de materiaaleigenschappen.
o

Voor x=5 en ~V/V=O,5 bleek deze tijd 3 a 4 maanden te bedragen!

Verder is onderzoek verricht naar de grootte van de optredende opper

vlaktestromen over het sample-oppenflak. Deze bleken ca. 4x zo groot te

zijn als de door het sample lopende volumestromen. Dit heeft ernstige

consequenties voor eventuele metingen van de potentiaalvardeling binnen

~et sample. Voorwaarde voor een dergelijke meting is, dat de oppervlakte

stromen verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van de volumestro~en.

Op deze consequenties wordt in dit verslag nader ingegaan.
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INLEIDING.

Het doel van dit afstudeerwerk was het onderzoeken in de meest uit

gebreide zin van het geleidingsmechanisme van en de potentiaalverdeling

in het epoxyhars araldit CT200 bij het aanleggen van een gelijkspanning.

Dit afstudeeronderzoek werd uitgevoerd van maart 1978 tot maart 1979

in de vakgroep Technieken van de Energievoorziening van de afdeling der

Electrotechniek van de T.H. Eindhoven.

In dit verslag worden de verschillende aspecten van het afstudeer

onderzoek behandeld. Dit onderzoek kan beschouwd worden als een voort

zetting van het onderzoek van Starren in de periode '77-'78 [57].

Tijdens dit laatstgenoemde onderzoek zijn er verschillende problemen

aan het daglicht gekomen en bestudeerd, terwijl andere problemen nog niet

werden aangeroerd.

Tot de eerste categorie problemen behoort bijvoorbeeld de grote

invloed van oppervlakte-stromen langs het araldit-oppervlak op de meting

van de volume-geleiding van araldit. Ret probleem bestond hier uit het

meten en vervolgens elimineren van de oppervlakte-stromen. Deze grote

oppervlakte-geleidbaarheid had hierbij ook invloed op de metingen van

de potentiaalverdeling in het araldit.

Tot de tweede categorie problemen kunnen we het meten van stromen
-12 -13

kleiner dan 10 a 10 Ampere rekenen. De speciale Ampare-meter, die
-12

door Starren gebruikt werd, was voor stromen kleiner dan 10 Ampere

minder geschikt dan de electrometer van Keithley. Een nadeel was echter,

dat deze laatste erg traag is bij deze kleine stromen, wat meettechnisch

enorme problemen bleek op te leveren.

Een extra complicatie werd gevormd door het feit, dat het hoogspan

nin~slaboratorium in verband met werkzaamheden aan de vloer gedurende

de periode december '78 - februari '79 ontruimd diende te worden. Immers

de minste storende invloed van buitenaf maakte de meting van de genoemde

kleine stromen onmogelijk. Er moest dus een nieuwe adequate afscherming

rond de meetopstelling gemaakt worden, wat heel wat extra werk meebracht.

Toch is de hiermee opgedane meettechnische ervaring van veel nut voor

de contr6le op de betrouwbaarheid van de gedane metingen gebleken.

Veel moeilijkheden werden ondervonden bij het gieten en vervaardigen

van een nieuw meetplaatje uit araldit. In verband met de optredende

kleine stromen was een proefplaatje gewenst, waarbij de dikte van het

araldit tussen de beide electroden slechts 100 a 150 ~m bedroeg. De

voorbereiding en fabricage hiervan heeft meer dan een half jaar gevraagd:

Als laatste complicatie zij hier vermeld, dat de door Starren be

schreven DC-hoogspanningsvoeding voor de in dit verslag beschreven
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metingen niet voldoende rimpelvrij was. Pogingen.am hieraan iets te

verbeteren zijn helaas op niets uitgelopen. Hierop wordt in hoofdstuk 4

uitgebreid terug gekomen. Het gevolg was echter, dat met batterijen

gewerkt moest worden; de "samples" van Starren werden hierdoor onbruik

baar, omdat de stromen onmeetbaar klein werden. De resultaten van de

diverse metingen zijn weergegeven in hoofdstuk 5.

Opgemerkt moet worden, dat de bepaling van elke gemeten waarde zeer

veel tijd in beslag nam. Voor het verkrijgen van een betrouwbare meet

waarde moest in zijn algemeenheid 1 a 2 weken gerekend worden. Dit

hangt samen met de grote relaxatietijden van de combinatie meetinstru-
-nmenten en "sample", alsmede van de t responsie van zeer veel isolatie-

materialen op een gelijkspanningssprong.

Rest neg te vermelden, dat bij alle metingen gedaan tijdens dit

afstudeeronderzoek voorop heeft gestaan, dat niet de kwantiteit, doch

veeleer de kwaliteit bepalend is voor een verantwoord wetenschappelijk

onderzoek.
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HOOFDSTUK I.

Kunststoffen: epoxyharsen en araldit CT200

1.1. Kunststoffen

Microscopisch gezien geldt het bezit van de typische lange kool

stofketens zeker als het belangrijkste kemnerk van kunststoffen [22,50,52].

De eenvoudigste verbindingen met koolstofketens in hun structuur

zijn ongetwijfeld de koolwaterstoffen zoals:

CH4
H

3
C-CH

3
H

3
C-CH

2
-CH

3
H

3
C-CH

2
-CH

2
-CH

3
H3C-CH2-CH2-CH2-CH3

methaan

ethaan

propaan.

butaan

pentaan

Door vervanging van H-atomen door een OH-groep krijgen we alcoholen,

zoals bijvoorbeeld:

ethylalcohol

Oak kunnen H-atomen vervangen worden door bijvoorbeeld F-, N- of

Cl-atomen en zelfs door gehele koolstofketens. In het eerste geval

vinden we bijvoorbeeld:

Cl-!-H
~r

Fluor-chroom-broom-methaan

We zien dus, dat er zeer veel verbindingen zijn, met elk een

bepaalde, kemmerkende structuurformule.

Uit deze verbinaingen kunnen door polymerisatie, polycondensatie

of polyadditie de zogenaamde kunststoffen gevormd worden. Deze processen

komen in het kort hierop neer, dat afgeronde verbindingen zoals bij

voorbeeld methaan of ethaan opengebroken worden en tot een in principe

oneindige reeks aaneengeschakeld worden. Door polymerisatie van ethyleen

bijvoorbeeld ontstaat polyethyleen, met de volgende structuurformule:

-CH -CH -CH -CH -CH 
2 2 2 2 2

H C=~HEvenzo ontstaat door polymerisatie van acrylnitril, 2 t=N' het

polymeerproduct polyacrylnitril, met de formule:

-CH -CH -CH -CH -CH -
2 I . 2 I 2

C=N C=N

We zien dus, dat we in principe ook een zeer groot aantal kunst

stoffen kunnen maken met elk een bepaalde, kenmerkende structuur.
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om in deze grote verscheidenheid van verbindingen enige ordening

te brengen, moe ten we hun macroscopische eigenschappen gaan bekijken.

In het algemeen worden de kunststoffen aangeduid onder de verzamelnaam

"plastics". De plastics worden in drie categorien onderverdeeld, te weten:

- thermoplasten

- thermoharders of duroplasten

- rubbers

Thermop Zas ten.

Thermoplasten zijn stoffen, die als kenmerkende eigenschap hebben,

dat ze bij verhitting week worden; ze hebben een "vloeigrens". Deze

eigenschap van thermoplasten is van belang voor hun verwerking.Thermo

plasten kunnen door gieten of persen in een bepaalde vorm gebracht

worden. Van deze mogelijkheid wordt op grote schaal gebruik gemaakt.

Bij verhitting boven de vloeigrens vallen de thermoplasten op een

gegeven moment uiteen in meerdere elementaire verbindingen. De tem

peratuur waarbij dit gebeurt noemen we de "glastemperatuur". Bekende

thermoplasten zijn bijvoorbeeld polyethyleen, teflon, nylon en PVC.

Thermoharders.

Thermoharders worden,in tegenstelling tot de thermoplasten, bij

verhitting alleen stijver. Onder invloed van een bepaald xeagens treedt

bij deze stoffen een sterke "vernetting" (Du. :Vernetzung;E. :Cross

linking) op tussen de lange molecuulketens. Dit wil zeggen, dat de

ketens op verschillende plaatsen door dwarsverbindingen aan elkaar

gekoppeld worden. De stof gaat als het ware een netwerk vormen. Op

deze wijze ontstaat dus een veel stijvere en hardere structuur dan

bij de thermoplasten, waarbij de ketens niet met elkaar gekoppeld zijn.

Thermoharders kennen dus geen "vloeigrens". Thermoharders kunnen der

halve ook niet gegoten of geperst worden. De enige manier om thermo

harders in een bepaalde vorm te brengen, is deze te vervaardigen in

een mal met die gewenste vormgeving. De eigenlijke vorming van de

thermoharder, de "vernetting", vindt dan in de mal plaats. Dit proces

gaat gepaard met een bepaalde krimp van het materiaal, zodat de vorm

geving van thermoharders niet altijd zonder problemen verloopt o

De thermoharders hebben wel een glastemperatuur. Boven deze temperatuur

verbrandt de thermoharder, dat wil zeggen hij valt uiteen in elemen

ten waaruit hij ontstaan is. Voorb~elden van thermoharders zijn bij

voorbeeld bakeliet en de epoxyharsen.
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Rubbers.

Rubbers zijn zolang ze nog niet gevulcaniseerd zijn in feite thermo

plasten met een zeer lage vloeigrens. De mogelijkheid tot vulcaniseren

vormt het wezenlijke onderscheid tussen rubbers en thermoplasten.

Door vulcanisatie worden de rubberketens enigzins door dwarsverbin

dingen aan elkaar gekoppeld. Deze "vernetting" is echter lang niet

zo sterk als bij de thermoharders.

1. 2.

1.2.1.

Epoxyharsen

Chemische structuur van epoxyharsen [10,29,47,56].

Zoals in § 1.1. reeds is gezegd, vallen de epoxyharsen onder de

groep thermoharders. Kenmerkend voor dit soort thermoharders is het

voorkomen van een zogenaamde epoxygroep in de molecuulstructuur. Deze

groep wordt ook wel als 1,2- of a-epoxygroep en ethyleen-oxidegroep

aangeduid. De structuurformule van deze, in de scheikunde onder de

naam cyclische ether bekende, groep luidt:

1 I
-C-C-

'cf

Ongeveer 95% van alle epoxyharsen wordt vervaardigd door middel

van een reactie tussen epichloorhydrine en difenolpropaan·. In het

kort verloopt deze reactie als volgt:

CH -CH-CH +
,2/ I 2
0' Cl

HO-R-OH --. CH -CH-CH -0. [-R-O-CH -CH-CH -0] -
2 2 2 I 2 n

OH

epichloorhydrine difenol
propaan

In epoxyhars

n is de polymerisatiegraad; deze kan varieren tussen nul en vijftien.

Het epoxyhars met n=O is een vaste stof met een laag smeltpunt; dit

smeltpunt neemt bij toenemende n toe. De meeste in de techniek gang

bare epoxyharsen hebben een gemiddelde polymerisatiegraad van 1,5

a 1,9.

Door toevoeging van een geschikte stof kunnen de moleculen van

het epoxyhars door middel van zijketens met elkaar verbonden worden.

Een stof, die dit teweeg brengt, wordt algemeen aangeduid als harder

(Du.:Harter;E.:Curing agent)
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De structuurverandering, die de harder in het epoxyhars veroorzaakt,

is de in de vorige paragraaf reeds genoemde "vernetting". De meeste

epoxyharsen kunnen ook zonder harder tot netvorming overgaan, doch dit

proces verloopt dan pas bij zeer hoge temperaturen (>200
0
C). Als

zodanig kan een harder dan ook als katalysator beschouwd worden,

want in aanwezigheid van een harder wordt deze overgangstemperatuur

sterk verlaagd. Op grond van deze overgangstemperatuur wordt nog onder

scheid gemaakt tussen koudhardende en warmhardende epoxyharsen. Koud

hardend wil zeggen, dat het hardingsproces bij kamertemperatuur verloopt.

Warmhardend wil daarentegen zeggen, dat het hardingsproces het snelst

verloopt bij een bepaalde verhittingsgraad.

De netvorming bij epoxyharsen is daarom zo belangrijk, omdat het

epoxyhars hierdoor zijn uiteindelijke eigenschappen als thermoharder

verkrijgt. Na uitharding is het epoxyhars chemisch nagenoeg onaantast

baar. Op andere eigenschappen van epoxyharsen komen we in de volgende

paragraaf nog terug.

In § 1.1. hebben we reeds gezien, dat thermoharders veel moeilijker

tot een bepaalde vorm te verwerken zijn dan thermoplasten en rubbers.

Op enkele aspecten van de moeilijkheden, die bij deze vormgeving

kunnen optreden, komen we voor het speciale geval van araldit CT200

in § 1.3. terug.

1;2.2.

1.2.2.1.

Algemene eigenschappen van epoxyharsen [10,22,29,47,48,52~56].

Electrische eigenschappen.

Epoxyharsen worden in de electrotechniek zeer algemeen gebruikt

als isolatiemateriaal. Doordat de krimp gedurende en na het uitharden

erg klein is, kunnen epoxyharsen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld

electronische componenten in te gieten. Tot de keuze van een bepaalde

isolator kunnen de volgende electrisch~ eigenschappen van doors lag

gevende betekenis zijn:

- de volumeweerstand

- de oppervlakteweerstand

- de dielectrische sterkte

- de verliesfactor, tan 5

- de permittiviteit of dielectrische constante

Bovengenoemde eigenschappen zijn gewoonlijk niet constant, doch

varieren met de tijd, met de frequentie" van de aangelegde sp~nning

en met de temperatuur van het materiaal;
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De mate, waarin een isolatiemateriaal een bepaalde stroom door

laat,·wordt bepaald door zijn volume- en oppervlakte-weerstand. De

soortelijke volumeweerstand van epoxyharsen bedraagt over het algemeen

meer dan 1016 Qcm. De oppervlakteweerstand hangt sterk af van de

toestand van het oppervlak. In het algemeen kan gesteld worden, dat

stramen langs het oppervlak bij epoxyharsen beduidend groter kunnen

zijn dan de stromen door het volume. Hierop komen we in hoofdstuk

4 en 5 nog terug.

De dielectrische sterkte van de isolator wordt in hoge mate bepaald

door de aanwezigheid van luchtinsluitsels in het gegoten epoxyhars.

OOk breuken welke door interne spanningen zijn veroorzaakt tijdens

het hardingsproces kunnen aanleiding geven tot het optreden van in

terne ontladingen. Ook de gevoeligheid voor thermische doorslag is

bepalend voor de kwaliteit van een isolator.

Laten we de warmteeffecten als gevolg van directe stroomdoorgang

buiten beschouwing, dan blijft nog de mogelijkheid van verhitting van

het materiaal als gevolg van het optreden van dielectrische verliezen.

Het energieverlies in een dielectricum ten gevolge van dielectrische

verliezen is evenredig met het kwadr~at van de aangelegde spanning,

met de frequentie van deze spanning en met stgo. In de electrische

energievoorziening wordt met een vaste frequentie van 50 Hz of 60 Hz

gewerkt. Het is hier dus van belang om een materiaal met een lage

dielectrische constante en een kleine verliesfactor gecombineerd met

een hoge weerstandswaarde te gebruiken, wil dit materiaal goed als

isolator blijven fungeren.

Epoxyharsen hebben een relatieve dielectrische constante s van
r

3 a 4,5 en een verliesfactor tgo van 0,4 a 4 %, een en ander afhan-

kelijk van de temperatuur en van de frequentie. Gecombineerd met een

zeer hoge volumeweerstand vormen de epoxyharsen dus zeer bruikbare
~

isolatiematerialen.

1.2.2.2. Mechanische eigenschappen

Epoxyharsen hebben zeer;goede mechanische eigenschappen. Genoemd

is reeds de zeer geringe krimp tijdens het uitharden. Epoxyharsen

hechten verder uitstekend aan de meeste metalen en ook aan vele niet

metallische stoffen. Hierdoor hebben ze ook een groat toepassings

gebied gevonden in de lijm en verf-fabricage. Ze zijn verder bijzonder

slijtvast en ongevoelig voor weersinvloeden.
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Chemische eigenschappen.

In chemisch opzicht kunnen we opmerken, dat eenmaal uitgeharde

epoxyharsen door vrijwel geen enkele chemische stof worden aangetast.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onder 1.1. beschreven

netvorming. De verbindingen, die de schakels tussen de diverse ketens

vormen bepalen dus in hoofdzaak de chemische resistentie. Hierdoor

is het bijvoorbeeld voor bepaalde toepassingen mogelijk deze resisten

tie te verhogen of te verlagen door de mate van netvorming te bein

vloeden.

1.2.2.4. Thermische eigenschappen.

Epoxyharsen bezitten een·zeer goede thermische vormvastheid en

zijn ook goed bestand tegen langdurige verhitting. Deze hittebesten

digheid is echter sterk afhankelijk van het gebruikte hars en harder

type. Bovendien is in § 1.1. reeds opgemerkt, dat epoxyharsen bij

voortschrijdende verhitting uiteenvallen in de grondelementen, zodra

de temperatuur de glastemperatuur overschrijdt. Oververhitting moet

dus voorkomen worden.

1.2.3. Araldit CT200 [8,9,10,29,30,571

Het voor onze proefnemingen gebruikte epoxyhars is araldit CT200

(Ciba A.G.,Basel,Zwitserland). Het betreft hier een bij kamertempera

tuur vast epoxyhars, dat onder invloed van de harder HT901 (ftaal

zuur-anhydride) bij verwarming tot ca. 1300 c uithardt tot het gewenste

eindproduct. De gemiddelde polymerisatiegraad van araldit CT200 be

draagt ongeveer 1,6.

Meestal wordt araldit CT200 vermengd met een bepaalde hoeveelheid

van een poedervormig mineraal vulmiddel. Dit heeft de volgende voor

delen:

- het gietproduct wordt goedkoper;

- de exotherme reactie tijdens het uitharden wordt kleineri

- de thermische uitzettingscoefficient wordt kleineri

- het materiaal is bestand tegen hogere electrische spanningen.

Een nadeel is wellicht, dat zowel tgo als E iets groter wordt,

zodat de energieverliezen, die immers evenredig zijn met EtgO zullen

toenemen. Voor araldit zonder vulmiddel geldt Etgo~5,5 a 12%. Voor

araldit met als vulmiddel twee gewichtsdelen kwartsmeel op, ~en gewichts

deel araldit geldt een ca. 3x zo grote waarde. De 1 minuut doorslag

spanning neemt daarentegen in het laatste geval toe met 50 kV/cm.
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Deze toename van de doorslagspanning geldt voor zeer goed gegoten

araldit, dat wil zeggen er mogen zich geen lucht~nsluitsels of holle

ruimtes in het araldit bevinden, die groter zijn dan een bepaalde

diameter. Dergelijke insluitsels zouden immers ten gevolge van het

feit, dat zich in zoln insluitsel een medium met een ca. 4x zo kleine

E bevindt, daar ter plaatse een ca. 4x zo hoge veldsterkte veroor-
r

zaken. Dit kan dan leiden tot doorslag in zoln insluitsel, aanvanke-

lijk met als gevolg het optreden van chemische reacties, welke het

araldit aantasten. Vervolgens zal oververhitting optreden, waardoor

beschadiging van het aangrenzende araldit optreedt. Bij meerdere van

deze doorslagen zal het araldit zodanig beschadigd raken, dat door

slag door het araldit op zal.treden. De isolator is dan onherstel

baar beschadigd.

De insluitsels hoeven niet geheel te ontbreken. Wanneer deze

kleiner zijn dan 1 a 3 ~m is het erg onwaarschijnlijk, dat een door

het daar ter plaatse heersende veld versneld electron veel ioniserende

botsingen zal veroorzaken, omdat de vrije weglengte in lucht niet

veel kleiner is dan 1 a 3 ~m. Het is dan zeer onwaarschijnlijk, dat

er een doorslag ingeleid kan worden. De maximale energie van een

electron in zoln holte van 1 a 3 ~m is bij een veldsterkte van

30 kV/cm gelijk aan:

.
•

W = eU ~ 3 a 9 eV (1)

Dit is bijvoorbeeld kleiner dan de ionisatie-energie van zuurstof

of van stikstof, zodat zelfs als een electron botst, dit bij deze

veldsterkte zelden een ioniserende botsing zal zijn.

Het voorkamen van te grote luchtinsluitsels heeft geleid tot

het gieten van araldit onder vacuum. Hierbij treden weer moeilijk

heden op het gebied van de temperatuurbeheersing tijdens het giet

procede Ope om zodanig te gieten, dat ook kleine openingen of spleten

in een gietmal vol araldit geraken, moet de gietmassa een voldoende

graad van viscositeit bezitten. De viscositeit hangt sterk af van

de temperatuur. Door een kleine afwijking in de temperatuur van

bijvoorbeeld een gietmond of giettrechter kan de gietmassa al zoda

nig afkoelen, dat deze stroperig wordt.

Een extra camplicatie bij het vacuUm-gieten vormt het feit, dat

het hier als harder gebruikte ftaalzuur-anhydride reeds bij geringe

onderdruk sublimeert. Wanneer de harder eenmaal goed met de rest van

de gietmassa gemengd is, wordt dit effect weliswaar veel minder, doch

bij drukken kleiner dan 12 a 15 mm kwik zal de harder toch nog uit

de gietmassa verdampen. Dit moet uiteraard voorkamen worden, daar het

uit de gietmassa ontsnappende gas de kans op insluitsels slechts vergroot:
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Holle ruimtes in het gietstuk kunnen ook ontstaan na het gieten en

wel tijdens de hardingskrimp alsook.tijdens de thermische krimp. Dit kan

vooral optreden bij het ingieten van metalen electroden en dergelijke.

Wanneer het araldi t sneller of I1Eer krimpt dan het in te gieten metaal,

zal er op het grensvlak een holte ontstaan. Hiervoor moeten we erg oppas

sen. Door het toepassen van juiste constructies kan dit dikwijls worden

voorkomen. Ook toepassing van het juiste metaal is erg belangrijk. Zo

krimpt araldit met vulmiddel bijvoorbeeld niet veel harder dan aluminium.

Een ander gevaar bij het krimpen van araldit is het ontstaan van haar

scheurtjes door interne krachtwerking. Het hoeft geen betoog, dat dit

de doorslagveldsterkte in hoge mate zal beinvloeden, zeer zeker wanneer

deze scheurtjes tussen bijvoorbeeld twee electroden ontstaan. Ook hier

geldt weer, dat door het toepassen van juiste constructies zowel voor de

gietmal als voor de te gieten delen veel van dit soort narigheden kunnen

worden voorkomen.

dens het gieten met het ~irect aan de

electrode grenzende laagje araldit ver

mengen (fig.i.). Wanneer nu na uithar

ding en afkoeling van het gietproduct

een vacuUm tussen electrode en araldit

fig. 1. Leitsilberelectrode

Een bijzondere manier om de electrische gevolgen van een vacuUm tussen

een electrode en de gietmassa te voorkomen is het gebruik van leitsilber.

Bij deze methode wordt het oppervlak van

de in te gieten electrode ingesmeerd met

leitsilber; waarna de electrode wordt

ingegoten. Het leitsilber zal zich tij-

ontstaat, zal dit niet leiden tot het optreden van een electrische veld

sterkte in deze ruimte.Oit komt omdat het direct aan de electrode gren

zende laagje araldit door het opnernen van een hoeveelheid leitsilber als

het ware geleidend is geworden. Deze geleidende laag zal altijd wel er

gens met de electrode contact maken, zodat electrode en geleidende laag

dezelfde potentiaal hebben. De veldsterkte in de holle ruimte is dus nul:

Er kleeft echter voor sammige toepassingen ook een bezwaar aan het

gebruik van leitsilber. Dit bezwaar is gebaseerd op het feit, dat het

electrode-oppervlak nu bepaald wordt door de leisilberlaag, die alles

behalve glad zal zijn. Op de ene plaats zal het leitsilber irnmers veel

verder in het araldit gediffundeerd zijn dan op de andere plaats! Boven

dien is leitsilber op zich al een zeer korrelig materiaal. Wanneer we

dus een glad oppervlak wensen is het gebruik van leitsilber uit den boze.

Een ander gevolg van het gebruik van leitsilber is, dat er een zeer

geleidelijke overgang ontstaat van metaal naar araldit. Dit heeft tot
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gevolg, dat een dergelijke overgang, onafhankelijk van het gebruikte elec

trodemateriaal, altijd Ohm's is [62]. In dit verband is de door starren

[57] gegeven verklaring van het verloop van de potentiaal tussen twee

electroden in het anode en het kathode-gebied, als zijnde het gevolg van

een blokkerend contact, waarschijnlijk onjuist. Een andere mogelijke

verklaring zal in hoofdstuk 3 ter sprake komen.

Wanneer we nu geinteresserd zijn in bijvoorbeeld de contactpotentiaal

tussen een metaal en araldit, is het gebruik van leitsilber altijd uit

den boze. Niet alleen wordt door het gebruik van leitsilber het contact

altijd Ohm's, doch ook het metaal komt niet meer in aanraking met het

araldit! Tijdens dit onderzoek is getracht de uittreepotentiaal van aral

dit te bepalen door het meten van deze contactpotentiaal ( hfdst. 3 en 5 ).

Het hiertoe ontworpen sample wordt beschreven in hoofdstuk 4. Het zal

duidelijk zijn, dat zowel aan de gietmal als aan de electroden voor het

vervaardigen van dit sample zeer hoge eisen gesteld moesten worden om te

voorkomen, dat als gevolg van krimp een vacuUm tussen de electroden op

trad. Het vervaardigen van dit sample heeft dan ook de nodige maanden

gevergd.
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BOOFDSTUK II.

Stroamgeleiding in amorfe isolatiematerialen.

In dit hoofdstuk willen we enkele uit de literatuurbekende stroom-

geleidingsmechanismen in amorfe isolatiematerialen in het kort behandelen.

Kennis van deze mechanismen is onontbeerlijk voor een juiste interpre

tatie van de uit metingen verkregen J-E karakteristiek. Elk van deze

mechanismen heeft namelijk zijn eigen specifieke veldafhankelijkheid.

Bet verloop van de J-E karakteristiek geeft dan een aanwijzing voor het

optreden van een bepaald stroamgeleidingsproces. We zullen nu successie

velijk de volgende gevallen behandelen:

- stroomgeleiding bij lage veldsterkte;

- verschijnselen aan het grensvlak van electrode en isolatie-

materiaal;

- ruimteladingsbegrensde stromen ten gevolge van het voorkomen

van traps;

- emissie-begrensde stromen;

- ionengeleiding;

- gelijkstroomgedrag.

2.1. Stroomgeleiding bij lage veldsterkte[17,32,36,42,43].

In een isolatiemateriaal geldt bij lage veldsterktes ~oor het ver

band tussen de stroam I en de uitwendig aangelegde spanning V:

..

(2)

Afhankelijk van de waarde van de exponent n kunnen we verschillende

geleidingsmechanismen aangeven, waarvan we er hieronder enkele behandelen:

a. n=l : In dit geval hebben we te maken met een Ohm's verband tussen

spanning en stroam. Bij een dergelijk verband vindt de gelei

ding in isolatiematerialen plaats door in het materiaal aan

wezige electronen, die van de ene geisoleerde toestand naar

de andere kunnen springen. Dit geleidingsmechanisme door sprin

gende electronen wordt in de Engelse literatuur aangeduid

met de term "hopping cond u::tion". Enkele algemene eigenschap

pen van dit geleidingsmechanisme zijn:

1. Er is een lineair verband tussen spanning en stroam;

2. De electronen bezitten een relatief lage activerings

energie. Deze is veel lager dan die van een eventueel

aanwezig acceptor- of donorcentrum;

3. De wisselstroomgeleidbaarheid neemt toe met de frequen

tie. Deze toename verloopt van iets minder dan lineair

bij lage frequenties tot kwadratisch bij een oneindig
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hoge frequentie;

4. De polariseerbaarheid neemt lichtelijk af bij toenemende

frequen tie.

"Hopping conduction" vind plaats bij ternperaturen tussen de

200 en 300 K, dus ook bij karnerternperatuur. Dit geleidings

mechanisrne is overigens zwak temperatuurafhankelijk, amdat

een bepaalde vibratie-energie uit roostertrillingen nodig is

om het kleine verschil in energie-niveau tussen begin- en

eindtoestand van het electron te overbruggen. Dit verschil

in energieniveau wordt veroorzaakt door het aangelegde veld,

door de verspreide potentialen als gevolg van de lading in

diverse centra in het rooster en door andere oorzaken.

In kristallijne stoffen is de activeringsenergie voor

"hopping conduction" gerelateerd aan de activeringsenergie

van zo'n geladen centrum. Bij niet kristallijne stoffen is

voor deze activeringsenergie geen gedetailleerde schatting

te maken.

b. n=2 Deze stroom-spanningsrelatie wordt in het algemeen veroorzaakt,

doordat er in het materia~l een ruimteladingsbegrensde stroam

loopt, veroorzaakt door slechts een enkel "trap"-niveau. In de

meeste isolatiematerialen bevindt zich echter meer dan een

"trap"-niveau, zodat dit mechanisme zelden voorkamt. Op

ruimteladingsbegrensde stromen bij de aanwezigheid van meer

dere "trap"-niveaux kanen we in §2.3. terug.

De gevallen 1<n(2 en n>2 worden bijvoorbeeld door Jonscher [32] be

handeld, waarbij hij voor deze gevallen relevante literatuurverwijzingen

aangeeft. Ook Lampert [37] heeft gevallen van exponenten groter dan 2

geobserveerd en geinterpreteerd.

2.2. Verschijnselen aan het grensvlak van electrode en isolatiemateri

aal [17,27,32,55,57,62].

Uit de halfgeleiderfysica is bekend, dat een contactovergang tussen

een metaal en een halfgeleider afhankelijk van het soort metaal en het

soort halfgeleider zowel blokkerend als Ohm's kan zijn.

In fig.2a • zien we een metaal en een n-type halfgeleider voordat

ze met elkaar contact maken. De uittreepotentiaal vanhet metaal, ~ ,
m

is hier groter dan de ui ttreepotentiaal ~ van de halfgeleider. Het
s

vacuumniveau is het niveau van een electron in rust buiten de stof.

X is de electronen-affiniteit van de halfgeleider. Wanneer we nu metaals
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en halfgeleider met elkaar in contact brengen, ontstaat de situatie van

fig.2b • Er vloeien net zo lang electronen van de halfgeleider het metaal

in, totdat er evenwicht optreedt. Alle energieniveaux in de bulk van de

metaal halfgeleider

vacuUIn-niveau

4>
s 1 'doge e1. 1.ngs-

band
FermI=- 
niveau

metaal halfgeleider

eVd 0 f= (4) - ct> )1. m s
~=x;- _

(aJ (bJ

fig.2. Energiediagram van een contactovergang tussen een
metaal en een n-type halfgeleider; (aJ: v66r het
contact; (bJ: na het contact.

halfgeleider zijn dan met een bedrag ct>: - ct> verlaagd. Aan het contact-
m 5

oppervlak ontstaat een potentiaalbarriere. Vanuit de halfgeleider gezien

is de hoogte van de barriere ct> m- 4>5 :: eVdif' waarbij Vdif de diffusie

potentiaal voorstelt. Vanuit het met~al gezien bedraagt de hoogte van

de barriere ct> -X • In dit geval heeft de ruimteladingslaag in de half-
m 5

geleider het karakter van een verdeelde lading en niet van een oppervlakte-

lading. Dit komt, omdat de positieve ruimtelading afkomstig is van

geioniseerde donoren, welke plaatsgebonden zijn. De dikte van deze laag

is omgekeerd evenredig met de concentratie van de donoren.

Voor de samenvoeging van een metaal en een halfgeleider, waarvoor

~i<~ geldt, verkrijgen we de situatie van fig.3
a

en 3
b

•
m s

Fermi-

halfgeleider.1Ilfil:.-':J..a..L----.,---.-----r-.ll..Ci.,L~e..J..fU.aer metaal

]ct>m 4>5] Xs

geleidings:'
_ J2.anq

Ferminiveau

(aJ (bJ

fig. 3. Energiediagram van een Ohm's contact tussen een metaal
en een n-type halfgeleider; (aJ: v66r het contact;
(bJ: na het contact.

Nu zullen er bij het maken van contact tussen metaal en halfgeleider

net zo lang electronen uit het metaal de halfgeleider binnenvloeien,
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totdat er evenwicht is. Deze electronen kunnen allen gemakkelijk een

plaats vinden in de geleidingsband van de n-type halfgeleider, omdat

daar zeer veel onbezette niveaux zijn. Er wordt dan een oppervlakteladings

laag gevormd. Een dergelijk contact. is Ohm's.

Soortgelijke situaties als voor n-type halfgeleiders doen zich ook

voor bij p-type halfgeleiders. Ook bij contactovergangen tussen isolatie

materialen en metalen kunnen zowel Ohmse als blokkerende contacten ge

vormd worden.

Wanneer we in het geval van fig.2
b

een spanning -v aan de halfgeleider

zijde aanleggen, zien we dat de barriere voor electronen, die van het

metaal de halfgeleider ingaan, niet verandert. Voor electronen die

de andere richting op gaan is de barriere met een bedrag eV verlaagd tot

(evdif-ev). De contactovergang gaat dus pas onbelemmerd electronen door

laten, indien de uitwendig aangelegde spanning groter is dan Vdif • In het

algemeen ligt V
dif

tussen nul en enkele Volts.

Vanaf deze spanningswaarde zal de stroam door de contactovergang dan

oak snel toenemen, terwijl de stroom beneden deze spanningswaarde zeer

klein is. Door dus aan een contactovergang de spanning te bepalen, waarbij

de stroam plotseling toeneemt, kan V<iJ.if bepaald worden. Wanneer ell m bekend

is, kan ui t ev
d

. f = tIl - tIl de ui ttreepotentiaal tIl van de isolator bepaald
1. m s s

worden.

2.3. Ruimteladingsbegrensde stromen ten gevolge van het voorkomen

van traps [17,60].

Zijn er in een isolatiemateriaal meerdere trap-niveaux aanwezig,

dan zal er bij stroomdoorgang een ruimtelading gevormd kunnen worden in

het materiaal als gevolg van electronen-invang in de traps. Een voorwaarde

voor het optreden van ruimteladingsbegrensde stromen is het aanwezig zijn

van een Ohm's contact, zoals behandeld in de vorige paragraaf. Dit houdt

dus in, dat de uittreepotentiaal van het metaal kleiner moet zijn dan

die van de isolator. Is dit niet het geval, dan hebben we te maken met

een blokkerend contact en in dat geval zullen we alleen emissie-begrensde

stromen waarnemen. Een andere voorwaarde voor het optreden van ruimte

ladingsbegrensde stromen is een voldoende grote materiaaldikte, zodat

we het tunneleffect kunnen verwaarlozen. Materiaaldiktes van 1 ~m en

groter zijn uitstekend geschikt. Het is dus duidelijk, dat voor dit ge

leidingsverschijnsel de bulk van het materiaal de beperkende factor is

en niet de electroden. We spreken dan ook van een bulkbegrensd effect.

Voor rUimteladingsbegrensde stromen ten gevolge van traps geldt voor

de relatie tussen de veldsterkte E(x) en de stroomdichtheid J:
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(3)

Hierin is Pf(x) de aanwezige ruimtelading ten gevolge van de vrije elec

tronen op een afstand x van de electrode; ~ is de beweeglijkheid van de

electronen.

Voor het verband tussen de ruimtelading ten gevolge van vrije elec

tronen en de ruirntelading ten gevolge van aan traps gebonden electronen,

p (x), geldt:
t

De evenredigheidsfactor e kunnen we schrijven als:

N
e = -5?- exp [-U/kT]

Nt

(4)

(5)

met: N = de dichtheid van het aantal toestanden op de bodern van de
c

geleidingsband = 1025 /rn3 bij karnerternperatuur.

Nt = de dichtheid van de traps.

Voor U geldt:

U = U - L'\U
o

(6)

met: U = de energiediepte van de t~apniveaux onder de geleidingsband;
o

~U de verlaging van de trap-barriere ten gevolge van het aange-

legde veld (vgl. §2.4.).

~U kunnen we uitdrukken als:

~
~U = kT.BpF.E (7)

waarin B
pF

de Pool-F,renkel-coefficient voorstelt (zie o.a. [18,59] en

§2.4.)

Met behulp van de betrekkingen (5) en (7) kunnen we dan voor de even

redigheidsfactor e schrijven:

e (E) = e .exp[B FE~]
o p

met: e N /Ntexp [-U /kT]
o c 0

r

(8)

Uit de vergelijkingen (3),(4) en (8) volgt dan voor het verband t~ssen

de stroomdichtheid J en de veldsterkte E(x) op een afstand x van de elec

trode:

(9)

Wanneer we In J/E uitzetten tegen IE vinden we dus een rechte lijn

met helling B •
pF

De herkornst van de in §2.1. voor een ruirnteladingsbegrensde stroam

ten gevolge van slechts een enkel trapniveau verrnelde betrekking J~V4,
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wordt nu ook duidelijk. Voor een enkel trap-niveau geldt namelijk: Pf~V.

Met E~V volgt uit vergelijking (9) de relatie J~V2.

2.4. Emissie-begrensde stromen.

Emissie-begrensde stromen treden op bij veldsterktes, die in het

algemeen hoger zijn dan 106 Vim. Emissieverschijnselen gaan bijna steeds

gepaard met een exponentieel verband tussen stroom en spanning. Afhan

kelijk van verschillende grootheden, zoals temperatuur en materiaaldikte,

kunnen we verschillende soorten emissies onderscheiden. Bij zeer dunne

samples tot een dikte van enkele honderden Rngstr6ms, vinden we electrode

begrensde stromen ten gevolge van externe veldemissie. Bij samples welke

dikker zijn dan ca. 1 ~m vinden we voornamelijk bulkbegrensde stromen ten

gevolge van interne veldemissie. We zullen deze beide gevallen afzonderlijk

beschouwen.

2.4.1. Stromen ten gevolge van externe veldemissie.

Bij lage temperaturen tot ca. 300 K vinden we voornamelijk stromen ten

gevolge van het tunneleffect. Is de uitwendig over het sample aangelegde

spanning V kleiner dan de barriere tussen electrode en bulk. dan vinden we

een Ohm's verband tussen spanning en stroom. We hebben hier dan in feite

weer te maken met de "hopping conduction" uit §2.1. Wordt;. de spanning

echter groter dan de contactbarrlere, dan kunnen de electronen gemakkelijk

in de bulk komen. In dit geval zullen bij zeer dunne samples zeer hoge

veldsterktes optreden, waardoor de electronen zo'n snelheid krijgen, dat

ze door de dunne bulk heen "tunnelen" [46,53,62]. Het verband tussen de

stroomdichtheid J en de veldsterkte E luidt voor dit geleidingsverschijn

sel [7]:

q2E 2 4hm~':
J = 81Th <l> F,;exp[ - 3'

<1>3/2 1/2
q z;;]

E r
(10)

Dit proces staat bekend als het Fowler-Nordheim mechanisme [16,45]. Voor

de in (10) voorkomende grootheden geldt:

q = lading van een electron;

m*= effectieve massa van een electron;

<l> = de diepte van een "trap"-potentiaalputje;

h 21Tt = constante van Planck;

F,; en Z;; zijn correctiefactoren, die we voor normale gevallen gelijk

aan 1 mogen stellen.

Bij temperaturen boven 300 K overheerst het geleidingsmechanisme, dat

bekend staat als het Schottky-effect [15,21,31,38,42,58,62].
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fig.4.: a. De potentiele energie op een afstand x van het metaal
oppervlak.

-W;

-e2/161fE xo ~

+ e<fl (x) =o
+ e<fl (x) =o

x < 0

x > a mits niet te dicht bij
het metaal;

Voor kleine x is er een afwijking~ omdat <fl (x) naar -W
gaat en niet naar oneindig als x nul wordt~ Wis de elec
tronen-affiniteit van het metaal.

b. De toename van de energie van een electron in een electrisch
veld E over een afstand x bedraagt eEx. Bet aanleggen van
een electrisch veld E schuift het maximum in de potentiele
energie e<fl(x) van X700 naarx=xm. Bierdoor verlaagt de uit-
treepotentiaal met -<fl •max

Het Schottky-effect is een thermionische emissie, waarbij de contact

b~rriere door het aangelegde veld is verlaagd (fig.4.). Voor geleiding ten

gevolge van Schottky-emissie is het verband tussen spanning en stroom

dichtheid:

(11)

Hierin is: A Richardson's constante
41femk2

= = (

h 3 =
k = Boltzmann's constante [Joule/OK];

("

h = constante van Planck [Joule.sec.];

m = massa van een electron [kg] ;

e = lading van een electron [c] ;

T = temperatuur in Kelvin;

V = W/e (zie fig.4. ) [V] ;
g e )~ [v~m~] •e = Schottky-coefficient = (41fES Eo r

om bovenstaande geleidingsmechanismen te kunnen herkennen, merken we

neg op, dat het Fowler-Nordheim mechanisme in de grafische voorstelling

van In J/E2 versus l/E een rechte lijn geeft. Het Schottky-effect geeft

een recht lijn, als we In J uitzetten tegen IE. De helling is dan 8 •
s



2.4.2.

-20-

Stromen ten gevolge van i.nterne veldemissie.

Bij temperaturen tot aan 300 K vinden we hier het bulk-analogon van

de Fowler-Nordheim emissie, namelijk geleiding ten gevolge van veldioni

satie [7]. Het verband tussen veldsterkte en stroomdichtheid voor deze

vorm van emissie luidt:

2 -~ 4hm~':
J = ~q E(2m*E.) exp[- 3K

1. q

E 3/2
i ]

E
(12)

Hierin is E. het energieverschil tussen een trapniveau en de bodem van
1.

de geleidingsband. De uitdrukking in de exponent is identiek aan die in

formule (10). De grafische voorstelling van vergelijking (12) met In J/E

als functie van liE levert een rechte lijn. Dit geeft dus een duidelijk

onderscheid met het Fowler-Nordheim mechanisme. Bij temperaturen boven

ca. 300 K gaat ook hier weer een ander emissie-effect overheersen, dit

maal het zogenaarode Pool-Frenkel-effect [18,21,24,26,28,42,59]. Het Pool

Frenkel-effect is het bulk-analogon van het Schottky-effect. Voor het ver

band tussen veldsterkte en stroomdichtheid geldt:

J = J exp[S E~/kT]
o pF

(13)

.
S is de Pool-Frenkel-coefficient. We onderscheiden nog normale en
pF

a-normale Pool-Frenkel geleiding [54]. In het eerste geval geldt S F=2S ,
P s

in het tweeae geval S F=S .
P s

Bij het optreden van a-normale Pool-Frenkel geleiding zien we geen

verschil tussen de grafische voorstelling van het Schottky-effect en dat

van het Pool-Frenkel mechanisme. Hebben we echter een voldoende dik sample,

dan moeten we in zo'n geval tot het Pool-Frenkel-effect besluiten. In

het geval, dat we met Pool-Frenkel geleiding te doen hebben, wat bijna

altijd het geval zal zijn, zal de helling van de grafische voorstelling

van In J versus IE 2x zo groot zijn als in het geval van Schottky

geleiding.

In Tabel I zijn de in dit hoofdstuk ter sprake gekomen geleidingsmecha

nismen nog eens duidelijk naast elkaar gezet.

Mechanisme functie he 11 i ng

Ruimte1 9dingsbegrensd 1n J/E = f (IE) SpF
Fowler-Nordheim (lage T) 1n J/E2= f (1 IE)

Schottky (hoge T) 1n J = f (IE) .B IkT
5

Veldionisatie (lage T) 1n J/E = f( liE)

Poo l-Frenke 1 (hoge T) 1n J = f (IE) SpF/kT

TABEL I.
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2.5. Ionen-geleiding [1,2,4,34,40,41].

In principe is geleiding door ionen in plaats van door electronen in

kunstharsen geenszins uitgesloten. In de literatuur wordt met deze moge

lijkheid voor vele op epoxyhars-basis vervaardigde verfsoorten zelfs ter

dege rekening gehouden. Het gaat hier dan om dunne membramen, die in een

zwak electrolytische oplossing gehangen zijn. Het electrolyt aan weers

zijden van het membraam fungeert dan als respectievelijk anode en kathode.

Of ionengeleiding ook bij dikkere lagen epoxyhars optreedt, is nog

een open vraag. De J-E karakteristiek van een stroom door ionengeleiding

biedt hier geen uitkomst, want het exponentiele verloop van deze karak

teristiek valt niet te onderscheiden van het exponentiele verloop van

een J-E karakteristiek ten gevolge van een electronenstroom.

Er bestaat echter weI een ander duidelijk onderscheid. Een ionenstroom

gaat namelijk altijd gepaard met materietransport van de ene electrode

naar de andere. In twijfelgevallen is contrale hiervan dus altijd mogelijk.

Dikwijls zal deze contrale echter gepaard gaan met destructie van het

sample, wat vaak ongewenst zal zijn.

Een andere methode om een ionenstroom te onderscheiden van een elec-

tronenstroom bestaat uit het meten van de overdrachtstijd van de gelei

dende deeltjes. Ionen hebben namelijk een veel grotere overdrachtstijd

dan electronen. Dit is echter een moeizaam en langdurig karwei.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het vaak niet eenvoudig is om

een onderscheid te maken tussen ionen- of electronengeleiding. Toch is

een gedegen contrale hierop zeer belangrijk, omdat een langdurige ionen

stroom op den duur zou kunnen leiden tot vernietiging van het testmateriaal.

Zoln contraIe is echter eerst nodig, wanneer er een exponentieel verband

tussen spanning en stroom bestaat.

2.6. Gelijkstroomgedrag [11,12,14,35,39,44,61].
"

Wanneer we een spanningssprong ter grootte van de eenheid over een

dielectricum aanleggen, ontstaat er een stroom, waarvan het transiente

gedrag wordt weergegeven door:

T
o

1
let) = (E -E ) exp[-t/T ]

s 00 0
(14)

Hierin is T de relaxatietijd van het systeem; E en E zijn de reele
o s 00

grenswaarden van de complexe dielectrische constante E* E is de, s

"saturation"-waarde, E de waarde, welke bijna onmiddelijk wordt bereikt
00

bij het aanleggen van een sprongfunctie.

Transiente absorptiestromen in dielectrica worden door vergelijking

(14) echter in veel gevallen niet bevredigend beschreven. In die gevallen
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voldoet de experimentele formule:

let) = At-n (15)

Hierin is A een constante, terwijl de exponent n in het algemeen een

waarde tussen 0 en 1 heeft.

De theorie van Debeye over dispersie en absorptie in dielectrica leidt

tot de uitdrukking

E* = E' - jE" = E + (E -E )/(l+jooT )
<Xl S <Xl 0

(16)

voor de complexe relatieve dielectrische constante. Uit vergelijking (16)

volgt vergelijking (14) met behulp van de integraaltheorie van Fourier.

Voor veel dielectrica is vergelijking (16) echter een slechte benadering

voor E*. Een veel betere uitdrukking voor E* wordt gegeven door [11]:

£* = E + (E -E )/[l+(jooT )l-n]
<Xl s 00 0

(17)

waarin de parameter n een waarde tussen 0 en 1 heeft.

Door berekening van de transiente stroom ten gevolge van een eenheids

spanningssprong uit betrekking (17) volgt een uitdrukking van dezelfde

vorm als formule (15). Deze berekening verloopt als volgt [12]:

Van een vlakke condensator, waarvan de planparallelle platen met

een oppervlakte van 1 m
2

en een onderlinge afstand van 1 m gescheiden

zijn door een dielectricum met complexe dielectrische constante E*, be

draagt de complexe admittantie:

Y(joo) = jooC = jOOE E* = jooE {E +(E -E )/[l+(jooT )l-n]) (18)
o 0 00 soo 0

Treedt over deze condensator een spanningssprong ter grootte van de een

heid op, dan zal ten tijde t=O een transiente stroom

.
•

00

let) = ~ J E E*(joo)ejootdw
Tr 0 0

door deze condensator vloeien.

(19)

We zien uit (19), dat het electrisch gedrag van het dielectricum vol

ledig is bepaald, als een van de drie functies l(t), E' (00) of £"(00) over

het complete frequentiegebied bekend is.

De oplossing van vergelijking (19) luidt [12]:

E -E 1l(t) s 00 (tIT )-n= £ . (t«T )
0 T f (1-n) 0 0

0

E -E
.!...::E.- (t/T ) - (2-n)s 00 .

let) = £ (t»T )
0 T fen) 0 0

0

(20)

(21)

Deze betrekkingen beschrijven eenzelfde gedrag als de experimentele for

mule (15).
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Uiteraard geldt dit tijdsafhankelijke gedrag niet voor zeer grote

waarden van t. Elk materiaal heeft immers een eindige weerstand, en na

verloop van tijd zal de stroom dan ook een stationaire waarde bereiken.

Hoe groter de weerstand van een dielectricum is, des te langer duurt het,

voordat deze eindwaarde bereikt wordt. Al enige tijd voor het bereiken

van deze eindwaarde zal er een afwijking optreden van het door vergelij

king (15) gegeven stroom-tijd verband. Bij het bereiken van de stationaire

waarde B geldt I(t)=B. De waarde van n kan eenvoudig worden bepaald door

het stroom-tijd verband als In I versus In t uit te zetten (fig.5.). Het
-nverband I(t)=At wordt in deze karakteristiek weergegeven door een rechte

lijn met helling -no

: stat. stroom: I (t) =B

we als voIgt in for

mulevorm uitdrukken:

De tijd t , waarin
s

de stroom bij verwaar-

lozing van de hierboven

genoemde afwijking na

een spanningssprong 6V

zijn stationaire waarde

zou bereiken, kunnen

Voor de absorptie

stroom ten gevolge van

een spanningssprong 6V

geldt:

---.~ In t

--

absorptiestroom
-n= At

3 4 5: 6 7
tJ

s

fig. 5. Stroom-tijd karakteristiek.

InI
1

5I stroombegrenzing t.g.v.
-6 fysische eigenschappen
_71----' van het meetcircuit.
-8

-9
-10

-11
-12
-13

-14
-1 ~----.-----,----,-.--.--.---...,..---'+---.-----r------

-3 -2 -1 0 1 2

I(t) = E
o

E '-E
S 00

(1-n) .• •o

6V -n
r (1-n) t (t«. )

o

Voor de stationaire stroom I geldt:
s·

I (t)= I (V)
s s

(t ,t )
s

(22)

De spanningsafhankelijkheid van de stroom is in de vorige paragrafen

reeds behandeld.

Uit (20
a

) en (22) voIgt voor de tijd t :
s

6V
E -E E

t = [l(V") .
s 00 0 ] lin (23 )

s (1-n) • r (1-n)
s •0

het verband tussen I en V Ohm's, zodat
s

volumeweerstand van het sample voor-

E (E -E )/.(1-n) r(1-n) ver-
o s 00 0

R de
v

constante term

Bij voldoende lage veldsterkte is
•
geldt: I (V) = ViR, waarin

s v
stelt. Wanneer we verder de

vangen door D vinden we uit (23):
o



t
s

= [D R (~V/V)]l/n
o v
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(24)

We zien dus, dat t groter wordt bij een toenemende waarde van de span
s

ningssprong; t wordt kleiner bij toenemende waarde van de uitwendig aan
s

gelegde spanning. Dit is ook wel te verwachten, want bij hogere spanningen

treden hogere veldsterkten op, waardoor de polarisatie sneller verloopt.

uit de praktijk blijkt verder, dat de tijd die het duurt totdat de

stationaire stroom werkelijk vloeit voor araldit CT200 ongeveer gelijk

is aan SOx t • Dit wordt veroorzaakt, doordat de overgang van absorptie-
s

stroom naar stationaire stroom niet abrupt, doch ongeveer volgens de

stippellijn in fig.S verloopt.

Wanneer we deze afwijking van de rechte lijn in fig.S in formulevorm

uitdrukken, vinden we:

I(t) = At-n + B (25)

Hierin is B de waarde van de stationaire stroom.

Wanneer we dus de stroomwaarde ten tijde t,die volgt uit de vergelij
-n

king I(t) = At , aftrekken van de werkelijk gemeten waarde, vinden we de

waarde van de stationaire stroom.

De exponent n is vrij nauwkeurig te bepalen uit de karakteristiek

van het stroom-tijd verband voordat deze gaat afwijken. Ook de constante

A is dan uit dit deel van de karakteristiek bekend.

Door nu het eerste, rechte deel van de grafiek te extrapoleren, kunnen

we het hierboven genoemde verschil tussen deze rechte en de werkelijk

gemeten karakteristiek bepalen. Op deze wijze is het mogelijk de statio

naire stroom tot op ca. lS% nauwkeurig te bepalen in een tijd, die onge

veer gelijk is aan 2t • Hierdoor wordt dus een aanzienlijke tijdsbesparing
s

verkregen.

Wanneer we immers zouden moeten wachten, totdat de stroom tot op

bijvoorbeeld S% van zijn stationaire eindwaarde gedaald was, zou dit
r

volgens (24) en (25) een tijd vergen gelijk aan:

(26)

Voor araldit CT200 geldt ~O,8, zodat uit (24) en (26) volgt:

(27)

Dit stemt dus goed overeen met de praktijk, waarin we vonden, dat de

tijd, die we moesten wachten, totdat de stationaire stroom werkelijk

liep, ongeveer gelijk was aan SOt •
s
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HOOFDSTUK III.

Experimenteel onderzoek van de stroomgeleiding in araldit CT200.

Inleiding.

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal experimenten uitgevoerd, al dan

niet met positief resultaat, die allen tot doel hadden een beter inzicht

te verkrijgen in het mechanisme van de stroomgeleiding in araldit CT200.

Het betreft hier de volgende proefnemingen:

- Het meten van de uittreepotentiaal van araldit CT200. Deze uittree

potentiaal (E: workfunction) kunnen we volgens hoofdstuk 2.2 bepalen

uit de contactpotentiaal, die optreedt bij een metaal-araldit over-

gang.

- Het meten van de stroom, welke tussen twee electroden, gescheiden

door araldit, zal vloeien bij het aanleggen van een gelijkspanning.

De optredende stroom bestaat uit twee componenten:

i , door het araldit. Deze stroom willen we
v

graag als functie van de electrische

veldsterkte over een zo groot mogelijk

a. een volumestroom,

vT
.J.

fig. 6. VoZume- en
oppe:ravZakte
st:raomen.

gebied bepalen •

b. een oppervlakte-stroom, i , welke
o

over het oppervlak van het araldit

van de ene naar de andere electrode

stroomt.

Een en ander is in fig.6 weergegeven.

Bet experiment bestaat in het afzonderlijk bepalen van deze beide

stromen, teneinde tevens de invloed van de oppervlaktestroom op de

totale stroom te leren kennen. Tevens kunnen uit deze meting de

volume- en de totale oppervlakte-weerstand bepaald worden.

- Het meten van de responsie van de stroom door het araldit op een

sprong in de veldsterkte. Aan deze responsies is reeds eerder door

Starren [57] gemeten. Het is van belang om zijn meetresultaten te

verifieren.

3.1. Bepaling van de uittreepotentiaal van araldit CT200 [20,62].

Wordt een metaal-araldit overgang aan een gelijkspanning V gelegd,

dan zal er volgens hoofdstuk 2 in het geval van een blokkerend contact

een stroom I gaan lopen, bepaald door:

I = I [exp(eV/kT) - 1]
o

(28 )

De spanning V, die groot genoeg is om de potentiaalbarriere aan het

grensvlak metaal-araldit te nivelleren, wordt in de in fig.7 weergegeven
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(29)= ~ - ~m a
eV

o

I-V karakteristiek gekenmerkt door een

snelle toename van de stroom bij nagenoeg

constante V. Noemen we deze spanning V
o

dan voIgt de uittreepotentiaal van het

araldit, ~ , uit:
a--vv

o

fig.? Stroomsprong aan
een contactbarriere

Hierin is ~ de uittreepotentiaal van
m

het metaal. Deze is voor bijna aIle metalen bekend [20], zodat de uittree-

potentiaal van araldit direct uit (29) voIgt.

Bij een Ohm's contact wordt een dergelijke stroomsprong niet gemeten.

De I-V karakteristiek voIgt dan, voor zover deze door de contactovergang

bepaald wordt, overal de wet van Ohm.

De meetnauwkeurigheid bij de bepaling van de uittreepotentiaal van

araldit hangt volgens bovenstaande methode sterk af van de nauwkeurigheid

van de stroommeting. Dparom zal aan deze stroommeting de nodige aandacht

besteed moeten worden. In het algemeen zal de stroomsprong optreden bij

spanningen die varieren van nul tot enkele volts. Voor een isolatiemateri

aal als araldit betekent dit, dat we rekening moeten houden met het meten

van zeer kleine stromen. Bij een geg~ven spanning is de stroomgrootte wel

iswaar te beinvloeden door de dikte van de aralditlaag te vergroten of

te verkleinen, maar dit heeft zeker zijn grenzen (hfdst.r). Hierop wordt

in hoofdstuk 5 nog teruggekomen.

3.2. Meting van de I-E karakteristiek.

Ret doel van de~e meting is het bepalen van het verband tussen de sta

tionaire stroom en de over het sample optredende DC-veldsterkte. Uit dit

verband kunnen wellicht gegevens verkregen worden betreffende het stroom

geleidingsmechanisme in araldit CT200 [57]. In het bijzonder wordt verwacht

aanduidingen te verkrijgen over het al dan niet voorkomen van traps

[36,37,49], over het optreden van ruimteladingen in araldit [17,36,42]

en over de aard van de geleidende deeltjes [5,6,23,25,42]. Uit de grafische

voorstelling van het verband tussen J en E kunnen we afleiden, of we met

Ohmse geleiding dan weI met geleiding ten gevolge van emissie te maken

hebben.Emissie kunnen we verwachten voor veldsterkten vanaf ongeveer

5 a 10 MV/m. Worden de verkregen meetresultaten als In I versus E~ in een

grafiek uitgezet, dan kan uit de helling van de karakteristiek worden

afgelezen of we met bulk-effecten, bijvoorbeeld het Pool-Frenkel effect,

dan weI met electrode-effecten, bijvoorbeeld het Schottky-effect, te maken

hebben (zie ook hfdst.2) •
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De grote tijdconstante, waarmee de stroom na een sprong in de over

het sample aangelegde spanning naar de stationaire waarde terugvalt, vormt

een groot probleem bij deze meting. Het duurt in het algemeen een la-tal

dagen, voordat de stationaire waarde van de stroom, waarin we geinteresseerd

zijn, kan worden bepaald. Het meten van de stroom bij een groot aantal

waarden van de veldsterkte neemt dan ook veel tijd in beslag.

Een bijkomende moeilijkheid is de grote storingsgevoeligheid van de

meting. Een zeer kleine rimpel op de aangelegde spanning geeft al aanlei

ding tot het optreden van capacitieve stromen, die de te meten DC-stroom

in grootte verre overtreffen. Het in deze metingen gebruikte proefplaatje

heeft een capaciteit van ca. 2 nF. Bij een rimpelspanning van 0,1 ~V bij
-14

50 Hz treed reeds een capacitieve stroom van 6.10 Amp. op. Deze waarde

ligt in dezelfde orde van grootte als de te meten DC-stroom.

Het is dus duidelijk~ dat zowel aan de afscherming van het me~tcircuit

als aan de kwaliteit van de DC-spanningsbron zeer hoge eisen gesteld die

nen te worden. In hoofdstuk 4 zullen we hier uitvoerig op in gaan.

Behalve aan de spanningsbron moeten ook zeer hoge eisen gesteld worden

aan de stroom-meetapparatuur. Voor storingen van buitenaf moeten deze

namelijk minstens zo ongevoelig zijn.als de rest van de meetopstelling.

Verder moet deze apparatuur geschikt zijn voor het meten van zeer kleine
-15

stromen tot ca. 5.10 Amp. De keuze is hier gevallen o~ de Keithley

Electrometer 610C [33]. De traagheid van deze meter is bij deze metingen

geen nadeel, omdat hierdoor schommelingen in de optredende stroom auto

matisch worden gemiddeld. Verder is de responsietijd van de electrometer,

die ca. 20 minuten bedraagt (zie hfdst.4), te verwaarlozen ten opzichte

van de tijd, waarin de stroom zijn stationaire waarde bereikt na een

spanningssprong. Het is mogelijk gebleken met deze electrometer stromen
-15

tot op 5.10 Amp. nauwkeurig te bepalen.

Bij dit alles moeten we verder niet vergeten, dat we uitsluitend ge

interesseerd zijn in de stroom, die door het araldit-volume loopt. Bij

deze metingen is het dus zaak om stromen, die eventueel via het araldit

oppervlak de electrometer kunnen bereiken en aldus een bijdrage leveren

tot de totale stroom, te elimineren. Wanneer de oppervlaktestroom gelijk

aan of groter is dan de volumestroom, moet voorkomen worden, dat deze

oppervlakte-stroom de electrometer-ingang bereikt, bijvoorbeeld door deze

naar aarde af te leiden. Wanneer de oppervlakte-stromen veel kleiner zijn

dan de volumestromen mogen deze eenvoudig verwaarloosd worden. Om de toe

laatbaarheid van deze verwaarlozing te onderzoeken wordt een aparte meting

uitgevoerd.
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3.3. l>1eting van de grootte van de totale oppevlakte-stroom ten
opzichte van de volumestroom bij araldit CT200.

+ volumestroom. Bij gesloten schakelaar

echter vloeit de oppervlakte-stroom

rechtstreeks naar aarde, zodat de elec

trometer alleen de volumestroom meet.

---.-
I
I

VI
.!.

s

leitsilber

om de grootte van de totale oppervlakte-stroom ten opzichte van de

volumestroom te leren kennen, is de volgende, ook door starren [57] toe

gepaste methode gebruikt. Op het araldit-oppervlak is met leitsilber een

ring aangebracht, die via de in fig.8 aangegeven schakelaar S al dan niet

met aarde kan worden verbonden. Bij geopende scha~elaar meet de electro

meter de totale waarde van oppervlakte-

fig. 8. Samp le met
leitsilbeY' Y'ing

De grootte van de totale oppervlakte

stroom volgt dan uit het verschil van

deze beide meetwaarden. Voor de meting

van de I-E karakteristiek zouden we dus ten alle tijde kunnen volstaan

--r-V:
I
I

J..

fig.9. SeY'ieschakeling
van samples

met het sluiten van de schakelaar en ons niet bekommeren om de grootte

van de oppervlakte-stroom.

Bij het meten van potentialen van in serie geschakelde samples ont

staat echtereen wezenlijk probleem. Wanneer we namelijk een aantal samples

volgens fig.9 in serie schakelen, worden de potentialen op de punten

A,B en C alleen dan door de volume-eigen

schappen van de samples bepaald, wanneer

de oppervlakte-stromen verwaarloosbaar

klein zijn ten opzichte van de volume

stromen. Is dit niet het geval, dan is

het aanbrengen van geaarde leitsilber

ringen op het araldit oppervlak echter

niet toegestaan. Zou bijvoorbeeld alleen

het bovenste sample van een geaarde

leitsilber ring worden voorzien, dan

ontstaat de situatie zoals geschetst in fig.l0. Hierin is R de volume-
v

weerstand van het sample en R de
o

oppervlakte-weerstand. De potentiaal

van punt A wordt nu:

-,-
I

VI
I
I

..L

l-x)R
o

xR
o

o

fig.l0. VeY'vangingsschema Van
fig.9; leitsilber ring
van bovenste san~le

Zigt aan aarde.

(30)

R .
comb

R + R .V
comb v

3xR R
met: R ~ v 0

comb (3+x)R + xR
v 0
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Zonder geaarde ring op het bovenste sample geldt: VA

len geldt:

~V. In beide geval-

(31 )

We zien dus, dat door het aanbrengen van de geaarde ring de potentiaal

in A verlaagd wordt. Bij onze metingen is gebleken, dat de verhouding

R : R ongeveer 3:1 bedraagt. Wanneer we x=~ stellen, geldt voor de poten
v 0

tiaal in A: VA = 0,12 V. Voorts vinden we dan voor de potentialen in B en C:

V = 0,08 V en V = 0,04 V. De spanningsval over het bovenste sample is
B C

in dit geval dus ongeveer 9/10 van de totale spanning!

Wanneer we in dit verband de door Starren [57J verkregen resultaten

uit metingen aan een blok araldit met 7 roosters beschouwen, kunnen we

het volgende opmerken.

fig.ll. Vervangingsschema van het blok
araldit met? roosters [5?J.

tussen de electroden'veel groter is dan bij

De 7 bolletjes, die

met de roosters verbonden

zijn, liggen ten opzichte

van de anode en de kathode

ongeveer in een aequipoten

tiaalvlak, omdat de gelei

ding langs het oppervlak

veel groter is dan de volu

megeleiding. In dit geval

is R waarschijnlijk nog
v

veel groter dan 3R , omdat
o

R door de grotere afstand
v

het door ons gebruikte sample.

R blijft ongeveer gelijk. We kunnen dan voor het blok met de 7 roosterso
inclusief bolletjes het vervangingsschema van fig.ll opzetten.

Aan aIle oppervlakteweerstanden R zijn volumeweerstanden parallel
o

geschakeld. Deze zijn in fig.ll echter verwaarloosd, omdat ze veel groter

zijn dan de oppervlakteweerstanden. De weerstanden R
01

tot en met R
07

zijn ongeveer aan elkaar gelijk. Hetzelfde geldt voor de weerstanden

R01 ' tot en met R
07

' en voor R
01

" tot en met R
07

". De potentialen van de

bolletjes zullen dus niet al te veel van elkaar verschillen, terwijl tussen

anode en rooster 1 en tussen kathode en rooster 7 grote potentiaalverschil

len zullen bestaan. De grootte van deze beide potentiaalverschillen ten

opzichte van elkaar hangt af van de oppervlakte-toestand van het blok aral

dit, van de plaatsing van de bolletjes ten opzichte van de anode en de

kathode en verder van factoren zoals eventueel aangebrachte leitsilber

ringen en de opstelling van het blok araldit.
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Zo rustte het blok aan de kathode-zijde op een pertinax ondergrond, waar

door de oppervlakteweerstand aan de kathode-zijde'zeker kleiner wordt dan

aan de anode-zijde. Inderdaad bleek uit de metingen, dat het potentiaal

verschil aan de anode-zijde steeds groter was dan dat aan de kathode-zijde.

Op grond van bovenstaande beschouwing lijkt het zeer onwaarschijnlijk,

dat de in [57] opgenomen karakteristieken van het potentiaalverloop over

uitwendig aangebrachte bolletjes representatief zijn voor de potentialen

op de roosters binnen het araldit, indien deze niet naar buiten gevoerd

werden. Ook de verklaring, dat de optredende potentiaalsprongen aan anode

en kathode het gevolg zouden zijn van een aanwezige contactpotentiaal

tussen araldit en leitsilber is, zoals reeds in hoofdstuk 1 ter sprake is

gekomen, zeer onaannemelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de ge

meten potentialen verklaard moeten worden uit de oppervlaktegeleiding van

het araldit.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen, dat we om de potentiaalver

deling als gevolg van de optredende volumestromen te kunnen meten er voor

moeten zorgen, dat de oppervlaktestromen deze metingen niet kunnen bein

vloeden. Het naar aarde afleiden van deze oppervlaktestromen biedt geen

oplossing, omdat hierdoor de optredeode potentiaalverdeling dan mede be

paald wordt door de oppervlaktestromen.

Een andere oplossing zou de onderbreking van de opperylaktestromen

kunnen bieden. Deze oplossing is fysisch niet te verwezenlijken, doch er

kan wellicht wel bereikt worden, dat de oppervlaktestromen verwaarloos

baar klein worden ten opzichte van de volumestromen, bijvoorbeeld door

een slimme profilering van het araldit-oppervlak, zodat de oppervlakteweer

stand drastisch toeneemt. Hierop komen we in hoofdstuk 5 nog terug.

Voordat een uitspraak gedaan kan worden over de mate waarin de opper

vlakteweerstand moet toenemen, moet eerst de juiste verhouding tussen opper

vlakte- en volumestroom bekend zijn. 09k in dit opzicht is de meting van

de oppervlaktestroom ten opzichte van de volumestroom zinvol. Omdat opper

vlaktestromen ook sterk afhankelijk zijn van de staat, waarin het opper

vlak verkeert, verdient het aanbeveling de meting na het toepassen van

een profilering te herhalen. Verder verdient het aanbeveling, altijd te

zorgen voor een schoon en vetvrij oppervlak. De metingen van Starren [57]

hebben bovendien aangetoond, dat het zeer zinvol kan zijn de opstelling

in een argon-omgeving te plaatsen. In een argon atmosfeer bleven ladingen

op proefplaatjes veel langer aanwezig dan in gewone lucht. Dit geeft aan

leiding te veronderstellen, dat de beweeglijkheid van de ladingdragers en

bijgevolg de oppervlaktestromen in een argon-omgeving veel kleiner zullen

zijn dan in lucht.



3.4.

-31-

Meting van de tijdsafhankelijkheid van de absorptiestroom na een
spanningssprong.

In hoofdstuk 2 is het mechanisme van de tijdsafhankelijkheid van de

responsie van de stroom op een spanningsvariatie reeds uitvoerig behandeld.

Het experimenteel reeds lang bekende verloop met t-
n

is hier ook fysisch

plausibel gemaakt. starren [57J heeft reeds veel metingen gedaan aan aral

dit-samples om deze exponent -n voor dit speciale geval te leren kennen.

Daar deze exponent sterk afhankelijk blijkt van verschillende stofpara

meters, geven eventuele afwijkingen van deze macht voor verschillende

samples tevens een aanwijzing over eventuele afwijkingen in de samenstel

ling van het araldit van de verschillende samples. starren [57J vond voor

deze exponent een waarde n~O,8. Contrale van deze waarde van de exponent

voor het door ons gebruikte sample is dus alleszins zinvol. Eventuele

afwijkingen van deze waarde kunnen veroorzaakt zijn door afwijkingen in

grootheden zoals de soortelijke volumeweerstand en de relatieve dielectri

sche constante, £ •
r

Als bijkomend voordeel van het bestuderen van het tijdsafhankelijk

gedrag van araldit kunnen hieruit voorspellingen gedaan worden omtrent

de tijd, waarbinnen de stationaire stroomwaarde met redelijke nauwkeurig

heid wordt bereikt. Deze tijd zal afhankelijk zijn van de grootte van de

spanningssprong en kan gemakkelijk tot meer dan 2 weken oplopen. Vooral

na verloop van enige uren zal de stroomverandering bijzonder gering zijn,

zodat het dikwijls moeilijk valt waar te nemen, of de stationaire waarde

al dan niet bereikt is. Om onnodig lange contrale-tijden op het al dan

niet constant blijven van de stroomwaarde te voorkomen, kan een voorspel

ling omtrent deze tijdsduur bijzonder tijdsbesparend werken.
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HOOFDSTUK IV.

Meetopstelling en beschrijving van het gebruikte sample.

4.1. Motivering van het ontwerp van het gebruikte sample.

Om de door Starren [57] geconstateerde verschijnselen door een nieuwe

meting te kunnen contr6leren, werd een nieuw meetsample ontworpen en ver

vaardigd (zie bijlage I). Overwegingen, die tot de uiteindelijke vorm

van dit sample geleid hebben waren de volgende:

- Bij de door Starren [57] waargenomen stromen bleken de oppervlaktestro

men groter te zijn dan de volumestromen. Het nieuw te gieten sample

moest daarom een vorrn krijgen, die enerzijds borg stond voor een

grote waarde van de volumestroom en die anderzijds een verkleinende

werking had op de oppervlaktestroom. Een vergroting van de volume

stroom werd gerealiseerd door een verkleining van de electrodenaf

stand met ongeveer een factor 10 en door vergroting van het werk-

zame electrode-oppervlak met ongeveer een factor 3. Zoals al in een

'lorig hoofdstuk ter sprake is gekomen, zon een verkleining van de

oppervlaktestromen bereikt kunnen worden door profilering van het

oppervlak. We hebben in eerste·instantie echter een glad oppervlak

toegepast. Waar het hier een cylindervorrnig sample betreft, is in

hoofdzaak de verhouding tussen de buiten- en de binnenstraal van

het onder- en bovenvlak van het araldit-sample bepalend voor de

totale oppervlakteweerstand. Hoe groter deze verhouding is, des te

(32)

de vorm

weerstand van het araldit p noemen,
o

geldt voor de totale oppervlakteweer-

stand R tussen de beide electroden (fig.12):
o

groter zal de weerstand en dus des te

kleiner de oppervlaktestroom zijn.

Wanneer we de soortelijke oppervlakte-

Meetsample Po d
R = -- [In(r /r )+ ---]o ~ 1 0 2r

1
De dikte d van het sample wordt nagenoeg vastgelegd door

fig.12.

::~I.L.-__~---'=....=-.~i::::=....~=,---=(__--'

en de afstand van de electroden. Op grond van de beschikbare span

ningsbron is d klein gekozen, zodat de term d/2r
1
«1 zal zijn. Ook

r
o

wordt door de electrodevorrn bepaald, zodat de buitenstraal r
1

van

het sample nagenoeg bepalend is voor de oppervlakteweerstand. Uit

practische overwegingen kan r
1

echter niet onbegrensd groot gekozen

worden. In het uiteindelijke ontwerp is een verhouding r
1
/r

o
=10/3

verwezenlijkt. Voor het sample met de maten volgens bijlage III volgt

dan voor de oppervlakteweerstand:
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(33)

Uit de meting van R kunnen we met behulp van formule (33) de waarde
o

van Po bepalen. Indien R
o

te klein is, kunnen we zo nodig een geschikte

profilering berekenen.

De tot nu gebruikte samples hadden een electrodenafstand van 1,5 mm

en groter. Zoals bekend beginnen emissie-verschijnselen eerst vanaf
5

ca. 10 V/cm. Om deze hoge veldsterkte in het sample bij een electro-

denafstand van 1,5 rom te verkrijgen, is een spanning van 15 kV nodig.

Bovendien moet dit een gelijkspanning zijn met een rimpel van niet

meer dan enkele ~V's. Bet waarnemen van emissieverschijnselen bij

een dergelijke grote electrodenafstand wordt dan een onmogelijke

opgave. Bet toepassen van een lage spanning bij deze electrodenaf

stand van 1,5 mm brengt met zich mee, dat de stroom al snel onmeet

baar klein wordt. De kleinste door ons nog af te lezen stroom bedraagt
-15

ongeveer 5.10 Amp. Een eventuele waarneming van een contactpo-

tentiaal wordt dan dus onmogelijk (vgl. hfdst.3.1).

Om deze reden werd besloten de electrodenafstand te verkleinen

van 1,5 rom tot 125 ~m. Gebruik makend van een door Starren [57]
18

bepaalde volumeweerstand van araldit CT200 van ca. 5.10 ~cm.,

volgt voor het sample een totale volumeweerstand van ongeveer

2.10
14 ~ (zie ook bijlage I). Bij een uitwendig aangelegde spanning

van 1 volt kan dus juist de minimaal afleesbare stroom van 5.10-
15

Amp
5

vloeien. Een veldsterkte van 10 V/cm wordt reeds bij een uitwendige

spanning van 1250 volt bereikt.

Aangezien afstanden van 1 ~m en groter reeds een garantie zijn voor

het optreden van bulkverschijnselen, zoals behandeld in hoofdstuk 2,

kunnen we met een electrodenafstand van 125 ~m waarschijnlijk de

zelfde effecten verwachten als bij een electrodenafstand van 1,5 rom

en meer.

- De electrodenafstand wordt in zekere zin ook begrensd door de ter

beschikking staande technische mogelijkheden. Doordat zowel de voor

het gieten van het sample gebruikte gietmal volgens bijlage II als

de electroden (bijlage I) uiteraard bepaalde toleranties in hun af

metingen hebben, ontstond er een maximale tolerantie van ca. 40 ~m

in de electrodenafstand. Door de beide helften van de gietmal zo

ten opzichte van elkaar te verdraaien, dat de maximale afwijking van

de ene helft tegenover de minimale afwijking van de andere helft

kwam te liggen, werd de totale tolerantie beperkt tot 15 ~m. Deze

afwijking bedraagt al meer dan 10% van de totale electrodenafstand

van 125 ~m. Een kleinere electrodenafstand dan 125 ~m zou ten koste

gaan van de homogeniteit van het electrisch veld tussen deze electro-



-34-

den, waardoor de onnauwkeurigheid in het bepalen van de stroomdicht

heid J te groot wordt!

- De door starren [57] gebruikte samples waren allen voorzien van

gesegmenteerde electroden om verzekerd te zijn van een goed homo

geen veld. Door deze segmentatie wordt de te meten volumestroom

echter ook sterk verkleind. Aangezien de fout in de homogeniteit

van het veld toch reeds meer dan 10% is, maken we deze fout nauwe

lijks groter door vlakke electroden toe te passen met een diameter

van 10 em en met cirkelvormig afgeronde randen. In dit geval mogen

we de straal van de electroden immers wel als oneindig groot ver

onderstellen ten opzichte van de electrodenafstand. Bij een zelfde

uitwendig aangelegde spanning zal de nu optredende volumestroom

door deze maatregel in combinatie met het verkleinen van de electro

denafstand ca. 30x zo groot worden als bij het sample met een electro

denafstand van 1,5 mm.

- Tenslotte willen we nog iets zeggen over de vorm van de electroden

en het totale sample.

De electrode-vorm is voornamelijk ontstaan uit overwegingen van

technische aard. Aanvankelijk is namelijk geprobeerd gewone vlakke

electroden te vervaardigen. Dit gaf echter problemen met de glad

heid van het electrode-oppervlak. Om een electrode glad af te werken
.

moest deze in de draaibank opgespannen worden. De kracht, die de

spanklauwen op de schijfvormige electroden uitoefenden bleek echter

zo groot, dat dit in een onvlakheid van ca. 100 ~m resulteerde.

Bet was dus zaak om een electrode meer massa te geven, zodat deze

bij het inspannen niet meer kon doorbuigen. Bovendien was het

gunstig, om zowel het voorvlak als het vlak, dat tegen de gietmal

aan lag, in een opspanning te bewerken, waardoor onnauwkeurigheden

als gevolg van het hernieuwd inspannen worden voorkomen.

een eveneens van schroefdraad

hierdoor kunnen de electroden

voorzien uitsteeksel heeft.

in de gietmal worden vastgeklemd.

Voorts is het nu mogelijk om

de samples volgens fig.13 te

stapelen. Dit biedt de mogelijk

heid om de potentiaalverdeling

over een aantal samples met

fig. 13. Ret stapel-en van
de sampl-es.

De ene electrode heeft een

van schroefdraad voorzien gat,

terwijl de andere electrode
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behulp van een electrostatische probe [1,19,57] te meten. Hiertoe is onder

andere ook de verdikking van de electrode, die buiten de araldit-massa

uitsteekt,aangebracht. De meethoekvan de probe wordt hierdoor beter benut.

De mogelijkheid tot het doen van potentiaalmetingen op deze wijze is in

hoofdstuk 3 reeds aan de orde gekomen. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug.

4.2. Meetopstelling.

--,
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f i g. 14. MeetopsteUing.

Het sample is samen met de hoogspanningsbron opgesteld in een kast,

die een goede afscherming biedt voor externe storingsbronnen. Een metalen

kantoorkast bleek uitstekend te voldoen.

De hoogspanningsbron moet een gelijkspanning kunnen leveren met een

rimpel, die kleiner is dan 0,1 ~V. Hierop wordt in de volgende paragraaf

nader ingegaan.
r

De schakelaar Sl dient om een op het sample aangebrachte leitsilber

ring al dan niet met aarde te verbinden. Hierdoor zal de optredende opper

vlaktestroom al dan niet met aarde verbonden worden. Uit het verschil van

de totale stroom en de totale stroom zonder oppervlaktestroom volgt dan

de grootte van de oppervlaktestroom.

De niet op de spanningsbron aangesloten electrode wordt via een coax

iale kabel verbonden met de electrometer Keithley 610C [33], die als stroom

meter wordt gebruikt. Bij het maken van deze verbinding moeten we er in

het bijzonder op letten, dat we voor het gedeelte van de electrode tot

de BNC-plug, die als doorvoerisolator in de afgeschermde kast dient, geen

draad met kunststof-isolatie gebruiken. Op een dergelijk isolatiemateriaal
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bevinden zich namelijk altijd oppervlakteladingen. Deze zullen via de

electrometerweerstand van 1011 ~ wegvloeien en aanleiding zijn tot een stroonl

door deze meetweerstand. Een dergelijke stroom is in de orde van enkele
-14

malen tot enkele tientallen malen 10 Amp., zodat de te meten stroom

door het araldit over een groot gebied niet meer meetbaar wordt. Bovendien

duurt het bij deze kleine stroomwaarden zeer lang, voordat aile oppervlakte

lading vereffend is. Voor aile verbindingen, die rechtstreeks in contact

staan met het ingangscircuit van de electrometer moeten we dus blanke draden

of coaxiale kabels gebruiken.

Ret relais s2 dient om de electrometer op afstand wei of niet in het

circuit te kunnen schakelen. Ret relais is opgebouwd uit twee reed-relais,

die door middel van een gelijkspannings-electromagneet bekrachtigd kunnen

worden. Ret afschakelen van de electrometer is nodig, om van tijd tot tijd

de nulinstelling te contr61eren. Ret op een afstand schakelen dient om

beweging door aanraking van coaxiale verbindingen in het ingangscircuit

van de electrometer zo veel mogelijk te vermijden. Deze beweging zou aan

leiding geven tot grote stroompieken ten gevolge van de door de beweging

opgewekte electrostatische spanningen in de coaxiale kabel.
-11De electrometer gebruiken we in de stand "10 A..'llpere". In deze stand

• 11
wordt de te meten stroom door een meetweerstand van 10 ~ gestuurd. De

spanningsval over deze weerstand wordt versterkt en vormt zo een maat voor

de te meten stroom. Wezenlijk bij deze manier van stroom meten is natuurlijk,
11

dat de meetweerstand van 10 ~ veel kleiner is dan de weerstand van het

sample. Rieraan is in ons geval ruimschoots voldaan.

Tenslotte is als belangrijk aflees- en registratie-instrument een x-t

recorder aan een daarvoor speciaal op de electrometer aanwezige uitgang

aangesloten. Desgewenst kan deze recorder via een lineair-logarithmische

omzetter aangesloten worden. Deze omzetter is vooral nuttig bij de meting

van de stroomresponsie op spanningsveranderingen. De x-t recorder is daarom

zo belangrijk, omdat we bij het inschakelen van de electrometer in het

meetcircuit te maken hebben met zeer grote R-C-tijden, waardoor het ca. 20

minuten duurt, voordat de electrometer zijn eindwaarde bereikt. Met behulp

van de x-t recorder kunnen we deze eindwaarde bepalen uit het constant

blijven van de meetwaarde gedurende enige tijd.

4.3. De DC-hoogspanningsvoeding.

Als spanningsbron met een voldoende rimpelvrije spanning leek de door

starren [57] beschreven en gebruikte DC-hoogspanningsvoeding in principe

uitermate geschikt. De werking wordt aan de hand van het blokschema van

fig.15 verklaard.
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0-30kV
0-5kV

100M~

10k~

ref,1
D-5V

i--------Nerst.j----,-c==t----------------,

osc. R
30kH

50M~

U
ref,2

0-3V 5k~

fig.15. Prinaipesahema van een DC-hoogspanningsbron .

.
De in een oscillator opgewekte sinusvormige spanning met een vaste

frequentie van 30 kHz wordt via een laagspanningsversterker en een hoog

spanningsversterker versterkt tot een maximale top-top waarde van 2,5 kV.

- Dit signaal wordt met behulp van een Greinacher-schakeling 12x versterkt,

zodat de maximale uitgangsspanning theoretisch 30 kV kan bedragen. Ten

behoeve van de sturing van de amplitude van de spanning wordt de Greinacher

schakeling na de tweede vermenigvuldigingstrap afgetakt. Het daar aanwezige
4signaal wordt door 10 gedeeld en vergeleken met een van 0 tot 5 V instel-

bare referentiespanning. De verschilspanning wordt aan de basis van een

FET doorgegeven. Wanneer het teruggekoppelde signaal groter is dan 103x

de ingestelde referentiespanning zal d~ FET een zeer kleine weerstand vormen,

zodat de spanningsdeler gevormd door de weerstand R en de gate-source over

gang van de FET nauwelijks meer signaal naar de versterker doorlaat. De

uitgangsspanning zal dalen. Op dezelfde wijze zal bij een teruggekoppeld

signaal, dat kleiner is dan 103x de ingestelde referentiespanning het

uitgangssignaal stijgen. Evenwicht is er, als het teruggekoppelde signaal
3juist gelijk is aan 10 x de ingestelde referentiespanning.

De tweede terugkoppellus vergelijkt een tienduizendste deel van de

uitgangsspanning ten opzichte van aarde met een van 0 tot 3 V in te stellen

referentiespanning. Door deze tegenkoppellus wordt dus in feite de uitgangs

spanning ten opzichte van het aardniveau gefixeerd.
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De voeding zou een spanningsrimpel hebben, die kleiner is dan ca.

10-6
% van de uitgangsspanning. Dit zou bij 100 V ca. 1 ~V en bij 20 kV

ca. 200 ~V zijn.

Bij meting van de rimpel bij 20 kV bleek deze echter ca. 2 V te bedragen.

Blijkbaar was er iets veranderd aan de eigenschappen van deze voedings

bron. Door het toepassen van een drie-traps RC-filter konden we deze

spanningsrimpel weer verkleinen tot ca. 20 ~V bij 20 kV, wat overeenkomt

met 10-7
% van de uitgangsspanning. Helaas is bij deze proefnemingen de

versterker ten gevolge van een loshangende aardverbinding defect geraakt.

De reparatie heeft tot nu toe zeer veel problemen meegebracht, welke voor

namelijk betrekking hebben op de aanpassing van de hoogspanningsverster

ker aan de impedantie van de Greinacher-schakeling. Als gevolg hiervan

is deze gelijkspanningsvoeding voor onze metingen niet meer beschikbaar

geweest.

Los hiervan was het echter nog een vraag, of de resterende rimpel
-7van 10 % voldoende klein zou zijn, opdat de als gevolg hiervan optreden-

de capacitieve stroom kleiner zou zijn dan de stationaire stroom. Bij
-13

100 V is de stationaire stroom door ons sample ca. 10 A., terwijl de

capaciteit volgens de metingen ca. 2.nF bedraagt. Dit levert bij een span

ningsrimpel van 0,1 ~V en een frequentie van 30 kHz een capacitieve stroom
-11

van 4.10 A. De spanningsrimpel zal in dit geval een fac~or 1000 te groot

zijn. Hierbij wordt opgemerkt, dat de capaciteit is bepaald bij 50 Hz,

zodat deze factor misschien wat overdreven is. De invloed van de spannings

rimpel op de meetresultaten hebben we echter niet rneer kunnen meten.

Uit het bovenstaande is het wel duidelijk geworden, dat een rimpel

vrije gelijkspannings-voedingsbron noodzakelijk was. Om deze en volgende

redenen werd gekozen voor batterijen als voedingsbron:

De door de voedingsbron te leveren stroom is zeer klein. Door belas

ting van een batterij met een zo geringe stroom zal deze nauwelijks
r

sneller leegstromen dan in ongebruikte toestand. Een batterijvoeding

gaat dus zeer lang mee.

- Bij het door ons gebruikte sample wordt de veldsterkte, waarbij

emissie verwacht kan worden reeds bereikt bij een uitwendig aan

gelegde spanning van 1250 V. Met 22,S volt-batterijen is deze span

ning te verwezenlijken door een serieschakeling van 60 batterijen,

wat op een kostprijs van ca. f300,- uitkomt. Een batterij-voeding

is dus niet duur ten opzichte van een gestabiliseerd netvoedings

apparaat.

Het schake len van steeds rneer batterijen in serie via stappen

schakelaars zou problemen op kunnen leveren, wanneer hierbij vonk

vorming optreedt. De zo ontstane boog zou niet meer doyen, voordat
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debatterijen leeg waren. Aangezien we bij deze kleine stromen eigen

lijk stroomloos schakelen, is dit gevaar nauwelijks aanwezig. Wel

kan dit gevaar reeel optreden bij een eventuele doorslag van het

sample. Daarom dienen de batterijen dan ook op enkele plaatsen door

middel van zekeringen in het stroomcircuit te worden beveiligd.

De grote inwendige weerstand van de batterijen beperkt de grootte

van de kortsluitstroom bij doorslag, terwijl de zekeringen deze

stroom snel onderbreken.

- Als belangrijkste reden voor het kiezen van een batterij-voeding

blijft echter wel de eis om over een rimpelvrije spanningsbron te

beschikken. De enige rimpel wordt veroorzaakt door de eigen ther

mische ruis van de batterijen, doch deze is verwaarloosbaar klein.

S kunnen we nu een snelle

zoveel Ampere-uren beschik

ken, dat hij de door de

potentiome~er gevraagde

stroom maandenlang kan

blijven leveren, zonder

dat de spanning daalt.

Via de stappenschakelaar

keren en bovendien over

5

50

t
I

22,5V~

!~
s

accu
12V

Om de spanning op een mooie gehele waarde in te kunnen stellen, hebben

we in serie met de batterijen een instelbare spanningsbron geplaatst,

waarvan de spanning via een parallel aan een 12 volt accu geplaatste span

ningsdeler geregeld wordt. In fig.16 is het schema weergegeven. Deze accu

moet in goede staat ver-

fig. 16. Meetopstelling met batterij
voeding.

spanningssprong verwezen

lijken. De spanning kan

daarna iets bijgeregeld worden met de potentiometer tot bijvoorbeeld een

veelvoud van 5 V is bereikt.

Tenslotte willen we er nog op wijzen, dat de aangelegde spanning met

een zeer hoog-ohmige Voltmeter moet worden gemeten, om het ontladen van

de batterijen tegen te gaan. De spanning wordt daarom met behulp van een

nauwkeurige hoog-ohmige spanningsdeler gemeten.

4.4. De meting van de stroom door het sample.

In §4.2 is reeds ter spake gekomen, dat de stroom door het sample

gemeten werd met een electrometer Keithley 610C [33]. Hierbij werd ook

terloops opgemerkt, dat deze meting gepaard ging met extreem lange

RC-tijden. We willen in deze paragraaf dieper op deze materie ingaan.
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R
2

C

i
lb

C
2

v (t) V,'d:

t=t
~o

C R S2e e

fig. 17. Vervangingsschema van
de meetopsteZZing voor
t < t

2
•

fig. lB. Vervangingsschema van
de meetopsteZZing voor
t ? t 2 •

In het bijzonder willen we de reactie van de stroom door het sample en

door de electrometer op schakelmanoeuvres met de schakelaars Sl en S2

uit fig.14 nagaan. Hiertoe destilleren we uit fig.14 de vervangings

schema's van fig .17 en fig .18 voor t < t
2

, respectievelijk t ~ t
2

, waar

bij t
2

het moment van omschakelen van Sl is.

Voor de spanning V(t) uit fig.17 stellen we:

v (t ) = V + tN. U(t ) + tN'.U(t -:t1 ) (3 3 )

met: V = constante spanning op het sample veer t=Oi

~V = grootte van de spanningssprong op t=Oi

~V'= grootte van de spanningssprong op t=t
1 i

U(t)= eenheids-stapfunctie.

Verder geldt: t »t »t »Oi
2 1 0

V + ~V = V":

De situatie van fig.17 is dus bruikbaar voor vier aparte gevallen, te

weten:

1. t<O Op het sample staat een constante spanning V gedurende

een zo lange tijd, dat de stationaire toestand zeker be

reikt is. De meetschakelaar is gesloten, dat wil zeggen,

de electrometer is kortgesloten en het sample ligt met

de meet-electrode rechtstreeks aan aarde.

2. O<t<t
o

Op t=O springt de spanning met een bedrag ~V. In de tijd

o<t<t vindt de stroomresponsie op de spanningssprong
o

plaats, terwijl de electrometer-ingang kortgesloten is.

3. t
o
<t<t

1
: Op het sample staat een constante spanning V*. Verder

verkeert de stroom in de stationaire toestand. Op t=t
o

wordt de meetschakelaar geopend. ~'le bepalen nu dus de

responsie van de stroom door het sample op het inscha

kelen van de electrometer.
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4. t
1
<t<t

2
: In de tijd t

1
< t<t

2
bepalen we de responsie van de stroom

op een spanningssprong 6V' op t=t1 • Ditmaal is in tegen-

stelling tot geval 2 de electrometer wel in het meetcir-

cuit opgenomen. De meetschakelaar blijft open.

Bij het bovenstaande merken we onmiddelijk op, dat met "de responsie

van de stroom op een spanningssprong" hier uitsluitend bedoeld wordt,

de responsie, zoals die uit de vervangingsschema's van fig.17 en fig.18

volgt. De in hoofdstuk 2 behandelde t-
n

afhankelijkheid komt hierin dus

niet tot uiting. Deze zal later op de hier berekende responsie gesuper

poneerd moeten worden. Uit de literatuur valt aan te tonen, dat super

positie van deze twee mechanismen toegestaan is.

De situatie van fig.18 geeft nog een vijfde geval weer, namelijk:

5. t>t
2

: In dit gebied bepalen we het verschil tussen de volume

stroom en de oppervlakte-stroom, alsmede het overgangs

verschijnsel, dat optreedt, wanneer we de op het sample

aangebrachte leitsilber ring op het tijdstip t=t
2

aan

aarde leggen.

Bij deze vijf gevallen moeten we nog opmerken, dat de capaciteit C
e

niet in elke stand van de electrometer aanwezig is. Behalve met het geval

c :I 0, moeten we dus ook rekening houden met het geval C O.
e e

We zullen nu voor deze vijf gevallen de stroom i (t) door het sample

en de spanning V (t) over het sample berekenen.c
2

1. t < 0

In dit gebied geldt V(t)=V. Verder vloeit er de stationaire stroom,

dus:

i (t) (34)

II.O<t<t
o

(35)

Voor de schakeling volgens fig.17 gelden in dit tijdsinterval de vol

gende vergelijkingen:

V·I.
n~i(t) + V (t) =c

2
dVc (t)

2
i(t) = C2 dt +

(36)

(37)
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De beginvoorwaarde voor de spanning over het sample luidt:

Uit (36},(37) en (38) volgt dan voor de spanning Vc(t}:
2

R
2

Vc (t) =-- {V~~- /:Nexp [-tIT1J}
2 R2+~

(38)

(39)

met: T =1
(40)

Uit (36) en (39) volgt voor de stroom i(t} :

i (t) (41)

De circuitvergelijkingen voor de schakeling in dit tijdsinterval

luiden:

R i(t} + V (t) + V (t) = V*
b C

2
Ce

De beginvoorwaarden voor t=t luiden:
o

en Vc(to } = 0, waaruit volgt:
e r

(42)

(43)

(44)

= 0 (45)

Uit (42) volgt:

(46)

Uit (42},(43) en (46) volgt dan voor C t 0 de differentiaalvergelijking:
e
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(47)

Veer C = 0 vinden we:
e

dVc(t)

__2_ + _1_ V (t)
dt '4 C2

2
Veer '2"3 en '4 geldt:

v* (48)

R2RelbC2Ce

R2+Re +lb

(49)

(50)

, =
4

(R
e
+lb)R2C2

R2+Re +lb
(51)

Veer C F 0 vinden we dan veer Vc (t) ~n i (t) :.
e 2

(53)

Veer de censtanten k, P1 en P 2 uit (52) en (53) geldt:

('

2

k
'3

Re lbc2ce

1

V~~P 1 = - --+
2'2 2 2

'2 '3

1 1 4
P2 - --- 2"-2"2'2

'2 '3

Veer C = o vinden we veer VC (t) en i (t) :e
2

(54)

(55)

(56)



-44-

(57)

i(t) (58)

IV. t <t <t
1 2

De circuitvergelijkingen zijn:

~i(t) + Vc(t) + Vc(t) = V**
2 e

De beginvoorwaarden voor t=t
1

luiden voor c
e
¥ 0:

(59)

(60)

(61)

en
R

V
C

(t
1

) = ~ kV* , waaruit volgt:
e R2

...

dVC(t)
2

dt
tN'

=- (62)

Voor C = 0 luidt de beginvoorwaarde:
e

(63)

Uit (59) en (60) vinden we voor C ¥ 0 de differentiaalvergelijking:
e

(64)

Voor C = 0 vinden we als differentiaalvergelijking:
e

(65)
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Uit (61), (62) en (64) volgt dan voor C # 0:
e

i(t)

(66)

(67)

met: (68)

(69)

, Uit (63) en (65) volgt voor C = 0:
e

Vc(t) = k{V**- ~v'exp[-(t-ti)/T4]}
2

(70)

i(t) (71 )

Het verband tussen de stroom door de inwendige weerstand ~ van de

voedingsbron, i~, en de stroom i(t) in fig.18 luidt:

i =
~

i(t)
V**

+ --
R

o
(72)

Hiermee vinden we voor de circuitvergelijkingen van fig.18:

RO~ R
i(t) + Vc(t) + Vc(t) = o V,':1:

Ro+~ 2 e Ro+~

t'

dVc(t) Vc(t) dVc(t) Vc(t)

i(t) c
2

2 2 e e
= +-- = C +

dt R e dt R
v e

(73)

(74 )

De beginvoorwaarden op t=t
2

luiden:

(75)
R R

v 0
vc (t 2 )= R R + (R +R ) (R +R )

2 v 0 eb v 0

R R
v 0

R R + (R +R ) (R +R )
v 0 eb v 0

V1d: (76)



-46-

Voor C ~ 0 vinden we uit (73) en (74) de differentiaaIvergeIijking:
e

(77 )

Voor de tijdconstanten T
5

en T
6

geIdt:

R R R R C
2

C
v 0 e b e

T5 = R C (R R +R R +R R ) + R C
2

(R R +R R +R R )
e e 0 b 0 v b v v 0 e 0 b e b

2
R R R R C

2
C

v 0 e b e
T6 = R (R +R +R )+ R (R +R )

o v ebb v e

Voor C = 0 vinden we de volgende differentiaaIvergeIijking:
e

(78)

(79 )

dVC(t)
2 1

-d---t- + T; Vc~t) (R R +R R +R R )C
2o b 0 e e b

(80)

(R R +R R + R R ) R C
2met: T = 0 b 0 e e b v

7 R (R +R +R )+ R (R +R )
o v ebb v e

Voor C ~ 0 voIgt dan uit (75),(76) en (78):
e

(81 )~

(82 )

i(t) v** (83 )

met: (84)

R. e
Q = p k l

- (p + ---
4 3 3 ROC2

(85)

Voor de constanten k l
, kil, P3 en P4 uit (82) en (83) geIdt:

2
T

6
k l = ---

RelbC2Ce

R R
k" = ..,...vc--0_-:-:__--,

R R + (R +R ) (R +R )
v 0 e b v 0

(86)

(87)
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1 lcV1 _4 I
P3 = - -- +

2, 5 222
'5 '6

1 1c\fffP 4 = - 2'5 - 222
'5 '6

Voor C = o volgt uit (75) en (80) :
e

(88)

(89)

(90)

i (t)
k'= - V~b':+
Rv

Ro+lb
(k'-k")V~b':exp[-(t-t )/, ]

R R +R R +R R 2 7
o b 0 e e b

(91)

4.5. Enige handzame benaderingen.

De formules voor de stroom i(t) en de spanning Vc(t), die in de vorige

f d 11 I t t t V b k d .2 . . 1paragraa voor e geva en 0 en me ere en z~Jn, z~Jn zowe voor

practisch gebruik als voor goed physisch inzicht niet erg handig. In deze

paragraaf willen we daarom de formules enigszins handzamer proberen te

maken door voorzichtige benaderingen.

Voor deze benaderingen gaan we uit van de volgende gegevens, die in de

door ens gebruikte meetopstelling van fig.14 altijd geldiq zijn:

R »R »R
v e b

R »R »R2 e-b
R »R »Ro e -b

C »c
2 e

Hiermee kunnen we de volgende benaderingen verantwoorden:

lb
C

2
1

k k' k" 1 Q3
R'1

~

Pl
~

P3
~ - -- ~ ~ ::::

l{eC2 e
-~

'2
~

'5
~ RbCe

R
2

R P4 R
1

k
e 0

IRelbC2Ce P2
~

P4 :::: -- - :::: -
'3

::::
'6

::::
'2 R2+I)) R

2

'4
::::

'7
:::: R' C Q4 lbCe

e 2 P3 P 1 lbCe R -::::

k' - k"
e P 4 ROC2-:::: -:::: -- ::::

P4 P 2
R

e
C

2
R

0

R' is de waarde van R bij C =0
e e e

Met deze benaderingen kunnen we voor de formules uit de gevallen I tot en

met V schrijven:

Ie i(t) =
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II. Vc(t) = v*- ~v exp[-t/T 1]
2

i (t)
v'~ ~V= - + - exp [-t/T ]
R2 ~ 1

III. C t: 0:e
R ~c

VC(t) = V*{ 1+ ~ exp[-(t-t )/R C ] - __e exp[-(t-t )/T}} (52a )
2 R

2
0 e 2 R

2
C

2
0 2

i(t) v*= - {1- exp[-(t-t )/R C
2

] + exp[-(t-t )/T
2

]}
R

2
0 e 0

R
VC(t) = V*{l+ ~ exp[-(t-t )/T ]}

2 R2 0 4

c = 0:e

i(t)

IV; C t: 0:
e

.
i(t)

c = 0:e

Vc(t) = V**- ~v'exp[-(t-t1)/T4]
2

i(t) V** ~V' ]= - -+ - exp[-(t-t )/TR
2

R
e

1 4

V. Ct:O:
e

i(t)

c = 0:e
R

VC(t) = V**{l- ~ exp[-(t-t )/T ]}
2 Ro 2 4

i (t)
V** V'~*= - + - exp[-(t-t )/T ]
R R 2 4v 0

Voor de physische interpretatie van bovenstaande benaderingsformules

vewijzen we naar §4.7.
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4.6. Enkele numerieke berekeningen aan het sample en aan de meet
opstelling.

Met behulp van de gegevens uit bijlage III kunnen we voor de volume

weerstand en de capaciteit van het door ons gebruikte sample de volgende

uitdrukkingen afleiden:

p.d
-4v QR --= 1,59.10 p

v A v

e: e: A
C =

o r 0,5561 nF= E2 d r

(92)

(93)

Uit de literatuur [8,9,57] vindengevonden (vgl. hfdst.5): p
v

we: E =e4,1. Hiermee voIgt dan uit (92) en (93):
r

Hierin zijn Pv en E
r

respectievelijk de soortelijke volume-weerstand en

de relatieve dielectrische constante van het araldit CT200. Door ons is
19=e5.10 Qcm.

R = 8.1015 Q
v

(94)

2,28 nF (95)

en C = O. Bij de
e

nodig, om de electro-

stromen geldt: R
e

verschijnsel na een

Volgens metingen is de oppervlak~e-weerstandvan het gebruikte sample
15

ongeveer 4x zo klein als de volume-weerstand, dus: R =e R /4 = 2.10 Q.
o v

Voor de ingangsweerstand en de ingangscapaciteit vanpe electrometer

moeten we twee gevallen onderscheiden. Voor het meten van de stationaire
11= 10 Q en C = 5 pF. Voor het meten van het overgangs-

e 8
spanningssprong geldt: R = 10 Q

e
meting van overgangsverschijnselen bleek het namelijk

meter op een ongevoeliger bereik over te schake len om de invloed van de

RC-tijd van het meetcircuit zelf op de meetresultaten te verkleinen.

De inwendige weerstand van de voeding mogen we gelijk stellen aan de

ingestelde waarde van de potentiometer~ dat wil zeggen: ~ =e 50 kQ.

Aan de in de gevallen I tot en met V voorkomende tijdconstantes '1 tot

em met '7' de factoren k, k' en k" en de factoren Pl tot en met P4 kunnen

we dan de volgende numerieke waarden toe kennen:

h I R -- 1011~ en 5Voor et geva ~,C = pF:
e e

'1 = 114 ].Jsec k = k" = 0,999937504 =e 1

'2 = '5 = 250 nsec k' = 0,999987500 =e 1
-3

1
2 2 -5 2 Pl = P3 = -4,4.10 = -1/228

'3 = '6 5,7.10 sec sec

-4,0.10+6 -1/250
1

P2 = P4 = nsec
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Voor het geval R = 10
8

n en C = 0 gelden de volgende waarden:
e e

T4 = T7
228 msec

k = kit = 0,999999938 '" 1

k' 0,999999988 '" 1

Wanneer we nu achtereenvolgens de gevallen I tot en met V uit de vorige

paragraaf doorlopen, vinden we:

I. De stroom i(t) en de spanning Vc(t) in de stationaire toestand met
2

gesloten meetschakelaar.

Vc(t) = Vet) = V
2

i(t)
-16

= 6,25.10 V

II. De responsie van de stroom i(t) en de spanning Vc(t) op een spannings

sprong ter grootte ~V bij gesloten meetschakelaar~

Vc(t) = V*- ~V exp[-10
6
t/114]

2
i(t) = 6,25.10-16v*+ 2.10-5~v exp[-106t/114]

.
III.De responsie van de stroom i(t) en de spanning Vc(t) op het openen

2
~an de meetschakelaar op t=t bij constante spann1ng V*.

o

Voor R = 1011n en C = 5 pF geldt:
e e

Voor R =
e

-5 -14 9 b
= V*{l+ 6,25.10 exp[-(t-t )/228]- 6,85.10 exp[-10 (t-t )/250]}(52 )

o 0

-16 . 9 b
= 6,25.10 V~,{ 1- exp[-(t-t )/228]+ exp[-10 (t-t )/250]} (53 )

o 0

8
10 n en C =0 geldt:e

V (t)c
2

i(t)

-8
= V*{ 1+ 6,25.10 exp[-(t-t )/0,228]}

o
-16 [= 6,25.10 V*{l- exp -(t~t )/0,228]}

o

IV. De responsie van de stroom i(t) en de spanning Vc(t) op een spannings

sprong ter grootte ~V' op t=t
1

bij open meetschak~laar.

11
Voor R = 10 n en C = 5 pF geldt:

e e

[ -3 9 ] b= V**- ~V'{exp -(t-t
1

)228]+ 2,2.10 exp[-10 (t-t
1

)/250 } (66 )

-16 6 9 -11
= 6,25.10 V**+ ~v'{exp[-(t-tl)/228]+ 2.10 exp[-10 (t-t

1
)/250]}10

8 (67
b

)
Voor R = 10 n en C =0 geldt:e e

= V**+ ~v'exp[-(t-tl)/0,228]

-16 -8
= 6,25.10 V**+ 10 ~v'exp[-(t-tl)/0,228]
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V. Oe responsie van de stroon i(t) en de spanning Vc(t) op het aarden van
2

de leitsilber ring op het sample met geopende meetschakelaar.

11
Voor R = 10 n en C = 5 pF geldt:e e

-5 [ ] -14 [9 ]= V**{l- 5.10 exp -(t-t
2

)/228 + 5,5.10 exp -10 (t-t2)/250 }

= 10-16V**{1,25 + Sexp[-(t-t2 )/228]- 5exp[-109 (t-t
2

)/250]}

8
Voor R = 10 n en C =0 geldt:

e e

-8 [ ]= V**{l- 5.10 exp -(t-t2 )/0,228 }

-16
= 10 V**{1,25 + 5exp[-(t-t

2
)/0,228]}

4.7. Physische achtergrond van de stroom- en spanningsresponsies.

In deze paragraaf willen we aan de hand van de resultaten uit §4.5.

en §4.6. nagaan, welke physische betekenis we aan de resultaten voor de

gevallen I tot en met V kunnen toekennen. Riertoe zullen we de verschillende

gevallen weer achtereenvolgens doorlopen. Ter verduidelijking zijn de resul

taten in fig.19 grafisch weergegeven.

I. Oit geval is erg duidelijk. Ret sample verkeert in de evenwichtstoestand.

·~ngezien de electrometer niet is aangesloten, kunnen'we de berekende

stroom niet door aflezen controleren. Voor de meting is dit geval

dus oninteressant.

II. Ook dit geval is niet erg interessante Weliswaar hebben we hier de

responsie van het blok op een spanningssprong berekend, doch de elec

trometer is hierbij niet aangesloten en de responsie kan dus niet wor

den gemeten. Overigens valt in (41 b ) op, dat de stroomsprong in dit

geval zeer groot is ten opzichte van de stationaire stroom, namelijk
11 r

een factor 10 • Ten gevolge van de kleine RC-tijd T
1

is deze sprong

echter snel vereffend.

III.Oit geval is erg belangrijk. Bij onze experimenten werd de electrometer

immers talloze malen in en uit het circuit geschakeld. Uit (53
b

) blijkt,

dat het zeer lang duurt, voordat de electrometer na het inschakelen

weer de juiste waarde van de stroom aanwijst. Een voldoende nauwkeurig

heid wordt eerst bereikt na ca. 1200 sec., dat wil zeggen na 20 minuten!

Uit (53a ) kunnen we zien, dat deze grote RC-tijd van het meetsysteem

veroorzaakt wordt door de zeer hoge ingangsweerstand van de electro

meter,Re,in combinatie met de capaciteit C2 van het blok araldit.

Uit (58a ) en (58b ) valt af te leiden, dat het meetcircuit bij lagere

ingangsweerstanden van de electrometer, dus op andere schaalbereiken,
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veel sneller reageert. Bij de door ons te meten zeer kleine stromen
-14

van ca. 10 Amp moeten we echter de electrometer in de gevoeligste

stand zetten. De traagheid van het meetcircuit is dus niet te voor

komen.

IV. Evenals in geval II gaat het hier om de responsie van het sample op

een spanningsverandering, ditmaal ter grootte ~Vl. De electrometer

is nu echter weI in het meetcircuit opgenomen, zodat de responsie van

de stroom op deze spanningsvariatie nu daadwerkelijk gemeten kan wor

den.

Uit (67
a

) en (67
b

) voIgt, dat het meetcircuit met dezelfde tijd

~onstante reageert als in geval III. De amplitude van de stroomsprong

op het moment van de spanningssprong wordt in hoofdzaak bepaald door

het quotient van de spanningssprong en de ingangsweerstand van de elec

trometer. Feitelijk wordt de sprong bepaald door het quotient van ~Vl

en de inwendige weerstand van de spanningsbron. Deze sprong is echter

reeds na 1 ~sec uitgedempt (zie oak fig.19) •

Aangezien het er om gaat een eventuele t-nafhankelijkheid van de

stroom vast te stellen, is een grote tijdconstante van het meetcircuit

bij deze meting bijzonder ongewenst. Hierdoor zou het verloop van de

i-t karakteristiek namelijk de eerste twintig minuten bepaald worden
b ~

door formule (67 ) en pas daarna zou een eventueel verband I=At

tot uiting kunnen komen. Dit is uiteraard een direct gevolg van het

feit, dat de spanning over het sample nu niet sprongvormig stijgt,

doch met de tijdconstante van het meetcircuit (fig.19). We moeten er

dus voor zorgen,.dat deze tijdconstante verkleind wordt.

Bij geval III hebben we reeds gezien, dat de tijdconstante van het

meetcircuit evenredig is met de ingangsweerstand van het electrometer-
-8

circuit. Door op het meetbereik 10 Amp te meten, wordt de ingangs-

weerstand een factor 1000 kleiner. De tijdconstante van het meetcir

cuit bedraagt dan nog slechts 0,228 sec. De sprong in de stroom wordt

nu weliswaar ook een factor 1000 groter, doch dit is in dit geval niet

bezwaarlijk. Op de uitgang van de electrometer wordt immers een x-t

recorder aangesloten, welke dan een signaal aangeboden krijgt tussen

o en 3 volt. Dit signaal komt overeen met een stroom, welke varieert

van 0 tot de waarde van de stroom bij volle schaaluitslag. De x-t re

corder is aangesloten via een lineair -logarithmische omzetter. De

Uitgangsspanning wordt dan logarithmisch over 3 decaden genoteerd, dus

van 0,03 tot 3 volt.
-8

Wanneer we nu de electrometer in het begin op de schaal 30.10 Amp
-8instellen, kunnen we meten tot 0,03.10 Amp. Wanneer deze waarde
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-8bereikt wordt, schakelen we de electrometer naar 0,03.10 Amp volle

schaal, waardoor we kunnen meten tot 0,03.10-
11 ~p. Over dit hele

gebied meten we dan met een circuit-tijdconstante van 0,25 sec. De

verandering van de stroom in het gebied, waar deze kleiner dan

0,03.10-11Amp is, is zo gering, dat we nu zander gevaar voor beinvloe-
-11ding van de karakteristiek de electrometer op de schaal 0,03.10 Amp

kunnen instellen. Het 1000x vergroten van de circuit-tijdconstante

heeft nu practisch geen invloed meer op de stroom door het sample.

V. In dit laatste geval bekijken we, wat er met de stroom gebeurt, als

we de leitsilber ring op het sample aan aarde leggen. In feite leiden

we daardoor dus de oppervlakte-stroom af naar aarde. We meten dan alleen

de volume-stroom.

Dit schakelen verloopt uiteraard weer met een overgangsverschijnsel.

De tijdconstante wordt ook hier weer bepaald door de ingangsweerstand

van de electrometer en de capaciteit van het sample. Het duurt dus weer

ca. 20 minuten, voordat de electrometer de juiste stroom aanwijst.
IV'}'\,

lV.J. ;--,~ ---t ......__t:w'
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HOOFDSTUK V.

Metingen en berekeningen.

5.1. Het beproeven van het sample met 125 ~m electrodenafstand.

Het door ons vervaardigde sample (zie bijlage I en III) is, alvorens

het in gebruik te nemen, beproefd op de aanwezigheid van eventuele gas

insluitsels tussen de electroden. Een aanwezigheid van gasinsluitsels

uit zich in het optreden van partiele ontladingen bij veldsterktes ver

beneden de doorslagveldsterkte van het araldit. Voor kleine gasinsluit

sels kunnen we bij benadering stellen, dat het veld in zo'n insluitsel

homogeen is, wanneer het hoofdveld homogeen is. De veldsterkte in het

gasinsluitsel en de veldsterkte in het araldit zijn dan omgekeerd even

redig met de respectievelijke dielectrische constantes. In dit geval

zal de veldsterkte in het gas dus ongeveer 4x zo groot zijn als de veld

sterkte in het araldit.

Voor het beproeven van het sample is gebruik gemaakt van de opstel

ling voor de statische detectie van ontladingen, zoals die is beschreven

in het afstudeerverslag van Jansen [30]. Met deze cpstelling was het

mogelijk individuele ontladingen met €en ontladingsgrootte van 0,04 pC

te meten. Het sample bleek ontladingsvrij tot een over het sample aan

gelegde 50 Hz-wisselspanning van 300 V effectief. Dit komt overeen met

een veldsterkte binnen het sample van ca. 35 kV/cm en dus een veldsterkte

in eventuele gasinsluitsels van ca. 135 kV/cm. Het niet optreden van

partiele ontladingen bij deze veldsterkte wijst dan op een bijna zekere

afwezigheid van gasinsluitsels met een diameter groter dan ca. 10 ~m

(vgl. hfdst.I).

om enigermate te kunnen controleren of de ingestelde electrodenaf

stand tijdens het gieten onveranderd gebleven was, hebben we de capaci-

teit van het sample gemeten.

Met een brugmeting werd gevonden: C
2

= 2,1 nF.

Bij een 10 volt wisselspanning van 10 kHz liep er een stroom van

135 mAo Hieruit voigt een capaciteit van 2,15 nF.

Met behulp van de sample-gegevens uit bijlage III vinden we, wanneer

we de dielectrische constante van araldit CT200 gelijk aan 4 stellen:

C2 = 2,2 nF.

De afwijking tussen meting en berekening is kleiner dan 5%, hetgeen

neg binnen de toleranties van de sample-afmetingen valt.
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5.2. Meting van de uittreepotentiaal van araldit CT200.

Bet is tijdens dit onderzoek niet mogelijk gebleken de uittreepoten

tiaal van araldit CT200 uit het meten van de in §3.1 beschreven stroom-

sprong te bepalen. Reden hiervbor was, dat de stroomwaarde in het voor

deze stroomsprong relevante spanningsgebied kleiner was dan de minimale
-15stroom van 5.10 Amp., die nog net met de electrometer te meten was.

Gezien het feit, dat de stroom bij een spanning die een factor 10 tot 100

hoger ligt weI te meten is, kan wellicht in de toekomst geprobeerd worden

de uittreepotentiaal te meten met een sample met een electrodenafstand,

welke 10 tot 100 maal zo klein is als bij het door ons gebruikte sample.

Dit komt dan neer op een electrodenafstand van ca. 1-10 ~m.

Of het maken van een dergelijk sample echter tot de reele mogelijk

heden behoort is, gezien de gerezen moeilijkheden bij het vervaardigen

van het door ons gebruikte sample met een electrodenafstand van 125 ~m,

nog zeer de vraag.

5.3. Meting van de absorptiestroom na een spanningssprong.

Behalve aan het sample met een electrodenafstand van 125 ~m is de

absorptiestroom ook gemeten aan het door starren [57] beschreven en ge

bruikte sample met een electrodenafstand van 1,5 mm. Voor deze laatste

meting werd als spanningsbron de in §4.3 beschreven hoogspanningsvoeding

gebruikt. De spanning was ingesteld op -20 kV.

De stroom werd gemeten met de in [57] beschreven stroommeter van

Manders/Antonides. Bij een voorafgaande beproeving bleek de gevoeligheid
-12 -13van deze meter rond de 10 Amp te liggen. Een stroom van ca. 5.10 Amp

was met deze meter nog juist af te lezen.

blok araldit met

een electroden-

De absorptie

stroom door het

afstand van 1,5 mm

verliep bij een

sprong van 0 naar

-20 kV volgens

fig.20. De stroom

nam gedurende 10 uur

af volgens de for

mule:

log t

fig. 20. Absorptiestroom en stationaire stroom
bij een spanningssprong van -20 kV
over het sampZe met een eZectroden
aftsand van 1~ 5 mm.

""--- ....... --
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vervolgens nam de stroom gedurende ca. 10 dagen ~ij benadering af volgens:

.. -12
Na deze 10 dagen was de stroom ongeveer-l0 Amp en had dus de grens van

het meetvermogen van de gebruikte stroommeter bereikt. Dit uitte zich

in een bijzonder onrustig afleesgedrag. De af te lezen waarde varieerde

met een factor 2 a 3.

We hebben deze meting nog gedurende een zevental dagen voortgezet,

doch vanwege het feit, dat de grens van de meetnauwkeurigheid duidelijk

bereikt bleek en ook vanwege het feit, dat de rimpelspanning van de hoog

spanningsvoeding niet voldoende laag was, is de meting toen gestopt.
-12

Wanneer we uitgaan van de nu bereikte waarde van ca.-l0 Amp na

10 dagen meten, vinden we een waarde voor de soortelijke weerstand van

araldit CT200 met kwarts als vulmiddel van 2,5.10 18Qcm. Dit is dezelfde

waarde, die Starren [57] gevonden heeft.

Omdat het uit de meting echter geenszins duidelijk werd, dat de sta

tionaire waarde van de stroom bereikt was, is het op zijn minst twijfel

achtig, of de hieruit gevonden waarde van de soortelijke weerstand juist

is. Een andere, nauwkeurigere meting"zou hier uitkomst moeten bieden.

Dit is dan ook een van de redenen, waarom besloten is tot het vervaardigen

van het sample met een electrodenafstand van 125 ~m en tot het vervangen

v~n de hoogspanningsvoeding door een batterijen-voeding.

Voor het meten van de absorptiestroom van het sample met een electroden

afstand van 125 ~m maakten we gebruik van de meetopstelling van fig.14.

De hoogspanningsvoeding bestond uit de batterijenset zoals geschetst is in

fig.16. Verder moeten we er bij deze meting goed op letten, dat de electro

meter in de juiste stand staat, zoals reeds in §4.7 is opgemerkt.

De exponent n waarmee het tijdverschijnsel verloopt wordt bepaald

door de materiaaleigenschappen en is oriafhankelijk van de aangelegde span

ning V [39,57]. Hoewel we vele karakteristieken opgenomen hebben, kunnen

we dan ook volstaan met het geven van een karakteristiek. Verandering

van de grootte van de spanningssprong en de aangelegde spanning verandert

slechts de constante A en de tijd t uit §2.5. In fig.21 is de absorptie-
s

stroom en de stationaire stroom weergegeven na een spanningssprong van

-100 V naar -150 V ?ver het sample met een electrodenafstand van 125 ~m.

We zien, dat de hellingen van de karakteristieken uit de figuren 20 en 21

nagenoeg identiek zijn, wat wijst op dezelfde materiaaleigenschappen van

het araldit in beide samples. Deze conclusie is belangrijk, om een ver

gelijking tussen de metingen van Starren [57] en de resultaten van dit

voortgezette onderzoek mogelijk te maken.
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overgangsverschijnsel t.g.v.
de RC-tijd van het meetcircuit.
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fig. 21. Absorptiestroom en stationaire stroom bij een spannings
sprong van -100V naar -150V over het sampZe met een
eZectrodenafstand van 125 ~m.

Uit de waarde van de stationaire stroom volgens fig.21 voIgt voor

de soortelijke volumeweerstand van het sample:
.
•

(96)

OLt is een ca. 20x zo grote waarde als door Starren [57] is gevonden.

Bet verschil meet naar aIle waarschijnlijkheid verklaart worden uit de

meetmethode, zoals hierboven reeds is aangegeven. Opgemerkt moet worden,

dat de stationaire stroomwaarde bepaald is op de in §2.5 beschreven wijze.

Oit houdt een tolerantie in van 15% van deze stroomwaarde. Wanneer we

ook de toleranties van het sample in rekening brengen (bijlage I en III),

dan vinden we voor de totale tolerantie van de in (96) gevonden waarde
r

voor de soortelijke volumeweerstand een waarde van 25%.

5.4. Meting van de verhouding tussen de oppervlakte-stroom en
de volumestroom.

Deze meting is direct voortgevloeid uit de door Starren [57] gecon

stateerde grote invloed van de optredende oppervlakte-stromen op de meet

resultaten. Tijdens zijn onderzoek heeft hij getracht deze oppervlakte

stromen te meten, doch de hieruit voortvloeiende meetresultaten bleken

een zo grillig karakter te hebben, dat over de waarde van de oppervlakte

stroom geen enkele uitspraak gedaan kon worden. Oaar dit verschijnsel

sterk deed denken aan een onvoldoende afscherming van het sample, is hier

bij ons onderzoek in de eerste plaats uigebreid aandacht aan besteed.
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Het sample wordt daartoe opgesteld in een metalen kast, zoals beschre

ven in §4.2. Oak de rest van de meetopstelling diende voldoende storings

vrij te zijn.

Om de meetopstelling op storingsgevoeligheid en nauwkeurigheid te

beproeven hebben we twee experimenten uitgevoerd:

- De blanke draad, die van de meetelectrode van het sample naar de

BNC-plug in de kastwand voert, werd losgenomen van de electrode

en vrij opgehangen. Hierdoor werkte de draad als een antenne, die

eventuele storingen die in de kast aanwezig waren kon opvangen.

Bij deze proef was de uitslag van de electrometer altijd slechts
, -15

/-5 a 8.10 Amp., wat de kleinste afleesbare waarde in de gevoe-

ligste stand van deze meter was. We konden derhalve aannemen, dat

er geen stoorsignalen in de kast aanwezig waren.

- Bij de tweede proef werd de blanke draad in de kast aan aarde ge

legd. De electrometer wees in dit geval altijd nul aan. Een spanning

van 0 volt op de meetelectrode komt dan dus overeen met een stroom

van 0 Ampere door het sample.

Nadat we op deze manier voldoend~ zekerheid hadden verkregen, dat de

meetwaarden een redelijke mate van nauwkeurigheid zouden bezitten,

werden de in §3.3 beschreven metingen van de volumestroom.en van de opper

vlakte-stroom uitgevoerd. De meetresultaten zijn weergegeven in Tabel II.

V i [fA] i [fA] R [ 1015n ] R [10 15n] P [ 10
19

ncm] Po [10 15n]
v 0 v 0 v

-1 -8 -1 0,125 1 0,08 2,36

-5 -5 -10 1 0,5 0,63 1, .18

-10 -9 -19 1,11 0,53 0,70 1,24

-20 -8 -22 2,5 0,91 1,57 2,15

-30 -9 -21 3,33 1,43 2,09 3,38

-50 -9 -26 5,56 1,92 3,49 4,55

-100 -12 -45 8,33 2,22 5,24 5,25

-150 -18 8,33 5,24

-200

-250

Tabel II. Volume- en oppervlaktegrootheden.

De waarde van de stationaire volumestroom is tot een over het sample

aangelegde spanning van -50 volt niet te bepalen, omdat deze dan kleiner

is dan onze meetlimiet. We hebben ons er dan ook toe beperkt om de opper

vlakte-stroom te meten, zodra de volumestroom deze limiet bereikte (behalve

bij de eerste meting) •
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In aIle gevallen was de oppervlakte-stroom duidelijk groter dan de

volumestroom. Vanaf een spanning van -100 V over het sample konden we

de stationaire waarde van de volumestroom op bevredigende wijze meten

(vgl. §2.5). Hieruit bleek, dat de oppervlakte-weerstand van het sample

3 tot 4 maal zo klein was als de volumeweerstand. Het sample is dus niet

zonder meer bruikbaar voor de in §3.3 beschreven potentiaalmetingen.

In §5.5 zullen we een profilering voor het oppervlak berekenen, waardoor

het sample weI voor deze metingen bruikbaar zou kunnen zijn.

Uit de metingen van de oppervlaktestroom en van de stationaire waarde

van de volumestroom blijkt verder, dat het verband tussen spanning en

volumestroom in het hier beschouwde gebied, dat wil zeggen tot een veld

sterkte in het sample van 20 kV/cm, Ohm's is. De volumeweerstand bedraagt

8,3.10
15

Q, wat een soortelijke volumeweerstand van 5,2.1019 Qcm betekent

(zie opmerking in de vorige paragraaf) •

We moeten hier nog opmerken, dat het voor het aarden van de leitsilber

ring gebruikte vervangingsschema van fig.18 niet reeel is gebleken.

De hieruit berekende responsie van de stroom (geval V) was een geheel

andere dan de waargenomen responsie. Direct na het aarden van de leit

silber ring vertoonde de stroom een sterke positieve piek. Vervolgens

keerde de stroom zeer langzaam - afhankelijk van de aangelegde spanning

van enkele uren tot ca. een dag - terug naar de uiteindelijk verwachtte

negatieve volumestroom. Bij toenemende spanning werd de stroompiek groter

en duurde het langer voordat de eindwaarde bereikt was.

Bij het los van aarde nemen van de leitsilber ring ~Tas dit inschakel

verschijnsel bijna g~heel afwezig. De stroom liep dan rustig in een paar

uur tijd op tot de te verwachten waarde, die gelijk was aan de som van de

volumestroom plus de oppervlaktestroom.

Bet eerste verschijnsel wijst op een spanningsverandering over het

sample ten gevolge van het aarden van de leitsilber ring. Dit kan misschien

een gevolg zijn van het plotseling kortsluiten van de op het araldit

oppervlak aanwezige oppervlakte-lading, wat een effect teweeg brengt,

dat met het kortsluiten van een geladen condensator vergeleken kan worden.

Een sluitende verklaring voor dit verschijnsel hebben we echter nog niet

gevonden, evenmin als een voor dit verschijnsel relevant vervangingsschema.

5.5. Berekening van een oppervlakte-profilering.

In deze paragraaf willen we met gebruikmaking van de meetgegevens

uit de vorige paragraaf een profilering van het sample-oppervlak berekenen,

die globaal aan de volgende eisen moet voldoen:
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- We moeten bij de keuze van een bepaald profiel rekening houden met

de mogelijkheid tot de technische verwezenlijking ervan. Het gieten

van een sample met profilering is niet goed mogelijk, omdat dit

problemen geeft met betrekking tot het lossen van het sample uit

de gietmal. We moeten dus een profilering aanbrengen nadat het sample

gegoten is, bijvoorbeeld op de draaibank. Het sample zal dan vol

doende stevig moeten zijn om ingeklemd te worden en om aan de bij

het inspannen optredende krachten te weerstaan.

- Door de aangebrachte profilering moet de oppervlakte-weerstand

zoveel toenemen, dat deze minstens een aantal malen groter wordt

dan de volumeweerstand.

- De aangebrachte profilering moet zo mogelijk uitgebreid kunnen

worden. Dit laatste is nodig, wanneer na meting blijkt, Qat de

oppervlakte-weerstand door de aangebrachte profilering niet vol

doende is toegenomen.

- Het is handig een zodanig profiel te kiezen, dat de berekening van

de oppervlakte-weerstand niet te zeer bemoeilijkt wordt.

De eerste eis beperkt de aard van het aan te brengen profiel tot het

aanbrengen van cirkelvormige gleuven in het araldit-oppervlak. De vierde

eis heeft geleid tot het kiezen van een zaagtand profiel zoals geschetst

is in fig.22.

25 :m]
.....: 1NV'\N\I~I\N\I~\iI\YoA....._ I I

"""'e;-..-_.=.r-+1_=-=.1-=.0-=.0_nun= ..~ .1
I I r =30 1mmo

I I

:..._.....:a=--_~~I
I

fig. 22. Bet sample met zaagtandprofiel.

Uit deze figuur volgt, dat er om een geheel aantal gleuven te verkrijgen

moet gelden:

na = 70

met: n = een geheel getal;

a = de breedte van de gleuf in nun.

(97)

Voor de diepte d van de gleuven moet gelden: d ~ 5 mm. Deze laatste eis

moet worden gesteld om te voorkomen, dat de gleuven tot de electroden reiken.
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(98)

(99)
r + ka

In[r ~(k-1)a]
o

Hieruit voIgt:

Po 1
R =-ok 21f sin<j>

Voor de oppervlakteweer
evan de k gleuf geldt (fig.23):

r ok+ a/2

R = f~ f!.r +ok 21fr
r ok

e
De k gZeuf;
l' =l' - (k-1Ja.ok 0

fig. 23.

Uit (99) voIgt dan voor de totale eenzijdige oppervlakteweerstand

van n gleuven:

R ='f:. Po
on k=l 21fsin<j>

r + ka

In[r ~(k-1)a] =
o

21fsin<j>

r + na
In[ 0 ]

r o
(100)

Voor de totale oppervlakteweerstand van het sample na profilering vinden

we nu uit (97) en (100) (vgL ook §4 ..1):

10
Po In) 25

R' = -{--+-}
o 1f sin<j> 200

(101)

De tweede eis, die in het begin van deze paragraaf aan de profilering

gesteld werd, R' ~ KR , kunnen we nu met behulp van de vergelijkingen
o v

(101) en (32) als voIgt uitschrijven:

In[10/3]
sin<j>

R
+ 1/8 ? K{ In[ 10/3] + 1/8} v

Ro
(102)

In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat R ~ 4R , zodat hiermee
(" v 0

uit (102) voor de hoek <j> voIgt:

8In [10/3] 1
sin<j> ~ 4K(1 + 8In[10/3]) - 1 ~ 4,4K - 0,1 (103)

Met behulp van (97) en (103) kunnen we dan de volgende tabel samenstel,.
len:
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K cfJ aid n a d n a d n a d n a d
(nun) (nun) ( ITun) (nun) (nun) (nun) (nun) (nun)

1 13°25' 0,48 30 2,33 4,89 40 1,75 3,67 50 1,40 2,94 60 1,17 2,45

2 6°35' 0,23 60 1,17 5,06 70 1,00 4,33 80 0,88 3,79 90 0,78 3,37

3 4°22' 0,15 90 0,78 5,10 100 0,70 4,59 110 0,64 4,17 120 0,58 3,82

4 3°16' 0,11 120 0,58 5,11 130 0,54 4,72 140 0,50 4,38 150 0,47 4,09

5 2°37' 0,09 150 0,47 5,12 160 0,44 4,80 170 0,41 4,52 180 0,39 4,27

Tabel III.

Uit de tabel zien we, dat het aantal gleuven snel met K toeneemt.

Bij een gleufdiepte van 5 rom geldt ongeveer n = 30K! Verder is duidelijk,

dat we voor k = 5 reeds aan de grens van het realiseerbare zijn gekomen.

Voor deze waarde van K maken we echter bij de potentiaalmeting, zoals

die is aangegeven in §3.3, nog een fout van 20%. We zullen dus moeten

trachten de oppervlakteweerstand nog een factor 5 a 10 te verbeteren door

het toepassen van een omringend medium, dat hiervoor geschikt is, zoals

bijvoorbeeld het plaatsen van het sample in een argonatmosfeer. Alvorens

tot profilering van het sample over te gaan verdient het dus aanbeveling,

de metingen uit de vorige paragraaf ee herhalen in een argonomgeving.

Zoals reeds in §3.3 is aangegeven, geven de door Starren verkregen resul

taten bij metingen in een argon-atmosfeer aanleiding om van herhaling van

onze metingen een redelijk resultaat te verwachten.

Het lijkt dus alleszins mogelijk om met behulp van de in §3.3 beschre

ven serieschakeling van een aantal samples potentiaalmetingen te verrichten,

die een voldoende nauwkeurig beeld geven van het volumegeleidingsgedrag

van araldit. Met name kunnen de uit deze metingen verkregen resultaten

dienen als een extra contrale op het eerder rechtstreeks gemeten verband

tussen stroom en spanning. Een uitbreiding van deze meetopstelling door

het in serie schakelen van samples met verschillende electrodenafstand

of verschillend electrodenmateriaal kan in dit verband dan interessante

resultaten opleveren.
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HOOFDSTUK VI.

Conclusies.

Op grond van de resultaten, die verkregen zijn uit de door ons ver

richte metingen aan een configuratie, bestaande uit twee aluminium electro

den, gescheiden door araldit CT200 met kwarts als vulmiddel, kunnen we

de volgende gevolgtrekkingen maken:

1. Ook in dit onderzoek hebben we kunnen vaststellen, dat de in het

onderzoek van Starren [57] geconstateerde invloed van de oppervlakte

stromen op het bepalen van de volumestroom en op de potentiaal-

/metingen inderdaad bijzonder groot is. In ons geval was de opper

vlakteweerstand van het sample ca. 4x kleiner dan de volumeweerstand.

Bij het door Starren [57] gebruikte sample was deze verhouding

zeer waarschijnlijk nog een factor 10 ongunstiger.

We hebben verder aannemelijk gemaakt, dat de door Starren [57]

gemeten potentiaalverdeling niet uit volume-effecten, doch uitslui

tend uit oppervlakte-effecten verklaard dient te worden.

Tenslotte hebben we geconstateerd, dat de door Starren [57]

waargenomen waarden van de stationaire stroom vermoedelijk voor

een zeer groot deel bepaald werden door de grens van het meetver

mogen van de gebruikte rneetapparatuur. Bij dezelfde·veldsterktes

in het araldit hebben wij stromen gemeten, die ca. een factor 20

kleiner waren dan de eerder gemeten stromen. Dit houdt een vergro

ting van de soortelijke volumeweerstand met een factor 20 ten op

zichte van het vorige resultaat in. Ten opzichte van de in de litera

tuur opgegeven waarde van de soortelijke volumeweerstand betekent

dit een vergroting met een factor 2000!!

2. Uit het onderzoek, dat tijdens dit afstudeerwerk aan de epoxyhars-
{"

geleiding verricht is, kunnen we vaststellen, dat de kwaliteit van

de afscherming van het te onderzoeken sample van wezenlijk belang

is voor de kwaliteit van de metingen. Aan deze afscherming dient

dan ook de grootste zorg besteed te worden. Hetzelfde geldt voor

de kwaliteit van de toegepaste gelijkspanningsbron. Een herhaal

delijk optredende variatie in de spanning van minder dan een tiental

micro-volts maakt de meting van de stationaire stroom reeds totaal

onmogelijk.

We hebben voorts kunnen concluderen, dat de optredende zeer

kleine stromen met de gebruikte electrometer tot een waarde van

5.10-
15

Amp uitstekend te meten waren. De traagheid van de meter
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viel hierbij in het niet ten opzichte van de traagheid van het totale

meetsysteem als gevolg van het tijdsafhankelijke electrische gedrag

van het epoxyhars.

Dit brengt ons tenslotte op het meten van de" stationaire stroom.

We hebben helaas moeten concluderen, dat het niet gelukt is, de

bij een bepaalde spanning optredende stationaire stroom werkelijk

te meten. WeI hebben we stromen gemeten, die daar vermoedelijk

niet meer dan 50% van verwijderd waren. Het afnemen van de stroom

gaat echter na een tiental dagen zo langzaam, dat het afhankelijk

van de verhouding ~V/V (vgl. §2.6) tot 3 a 4 maanden kan duren,

voordat de stationaire stroomwaarde binnen enkele procenten bereikt

is. Omdat zulke tijden binnen het kader van dit afstudeeronderzoek

niet verwezenlijkt konden worden, hebben we dan ook volstaan, de

stationaire stroomwaarde op de in hoofdstuk 5 beschreven wijze af

te schatten. De vermoedelijke fout hierbij is kleiner dan 25%.

3. Voor de richting, waarin een eventueel voortgezet onderzoek zich

zou moeten bewegen, kunnen we op grond van het tot dusver verrichte

onderzoek de volgende aanbevelingen doen:

- Onderzocht moet worden, in hoeverre de prognoses voor de sta

tionaire stroom bij verschillende spanningen reeel waren.

Dit vereist langdurige metingen van de stroom bij een vaste

spanning. We denken hier aan tijden, die 3 tot 4 maanden per

meting kunnen bedragen.

- De tijdens dit onderzoek verrichte metingen van de oppervlakte

stroom met lucht als omringend medium zullen moeten worden

herhaald met argon, en al naar gelang de resultaten, misschien

nog met andere gassen, zoals bijvoorbeeld stikstof of SF
6

,

als omringend medium.

Aan de hand van de uit een meting in argon, stikstof of SF
6

verkregen resultaten, kan beslist worden, of het zinvol is

de in §3.3 beschreven potentiaalmetingen te verrichten.

Wanneer hiertoe besloten wordt, betekent dit, dat er nieuwe

samples aangemaakt dienen te worden, wat op zich al voor de

nodige complicaties kan zorgen! Van de andere kant is een

dergelijke potentiaalmeting van bijzonder veel belang voor

het verkrijgen van een beter inzicht in het volumegeleidings

mechanisme van epoxyharsen.

- Bet zou voorts de moeite waard kunnen zijn, indien er toch meer

samples gemaakt zouden worden, om te proberen stroommetingen
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aan verschillende samples tegelijkertijd te verrichten, waar

bij deze samples dan alle op verschillende spanning staan.

Een dergelijke meetmethode zou enorm tijdsbesparend werken

bij het bepalen van de J-E karakteristiek.

Aan het einde van dit hoofdstuk en tevens als afsluiting van dit

deelonderzoek naarde electrische geleiding in epoxyharsen, willen we

nog opmerken, dat de door ons verkregen resultaten geenszins afbreuk doen

aan het door Starren verrichte onderzoek. Een ieder die zich in de toe-

komst met deze nog uiterst ondoorzichtige materie zal gaan bezighouden,

zal al spoedig ervaren, dat het vergaren van betrouwbare meetgegevens een

bijzonder moeizaam karwei is, omdat voortdurend de grens van het meetbare

overschreden dreigt te worden. We mogen dan ook gerust stellen, dat zonder

de enorme hoeveelheid door Starren verrichte metingen, de hier verkregen

resultaten niet bereikt zouden zijn. Hierdoor werden wij enerzijds er

voor behoed om in verschillende gevallen een foutieve meetmethode te ge

bruiken, anderzijds werden de door ons gedane metingen hierdoor zodanig

aangevuld, dat het mogelijk werd om zinvolle conclusies te trekken. We

hopen dan ook, dat de door ons verkregen meetresultaten en de daaruit. .
voortgevloeide conclusies een even zinvolle bijdrage zullen vormen voor

een eventuele voortzetting van dit onderzoek.
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