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SAM E N V A T T T N G.

Dit verslag beschrijft de onderzoekingen die gedaan

zijn naar het elektrisch gedrag van epoxyhars in een

homogeen elektrisch veld.

Het gebruikte epoxyhars bestond bij een gedeelte der

metingen uit Araldiet B met kwarts als vulmiddel~bij

de overigemetingen uit Araldiet B zonder vulmiddel •
•Er zijn geleidbaarheidsmetingen en potentiaalmetingen

verricht.

De geleidbaarheidsmetingen werden, geien de noodzaak

om stromen van de orde van 10-13 A temeten, met een

spanningsbron met een zeer hoge stabiliteit en een

stroommeter met een grote gevoeligheid verricht.

Beide hulpapparaten zijn op de T.H.E. ontwikkeld.

Bij de potentiaalmetingen werd gebruik gemaakt van

capacitieve 'probes'. Aangezien hiermee in het ver

leden goede resultaten geboekt zijn, werd deze meet

methode ook voor dit onderzoek gekozen.

De meetresultaten verschaften ons inzicht in de ver-

schijnselen die het elektrisch gedrag van epoxyhars

in een homogeen veld kunnen beinvloeden.

Met name bleek bij de potentiaalmetingen dat als ge

volg van de zeer kleine geleidbaarheid zowel het om

ringende medium als stromen langs het epoxy opper

vlak invloed hadden op de metingen.

Bij de geleidbaarheidsmetingen bleken de in de lite

ratuur gegeven waarden voor de soortelijke weerstand

van Araldiet B aanzienlijk te verschillen met de bij

dit onderzoek gemeten waarden.

(
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I. Inleiding.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de ge

leidbaarheid van epoxyhars en de potentiaalverdeling

over het materiaal.

De geleidbaarheid werd bepaald zowel voor Araldiet B

gevuld met kwarts als voor Araldiet B puur.

Bij de geleidbaarheidsmetingen bleek dat t.g.v. pola

risatieverschijnselen er soms weI enkele dagen verstre-
•

ken voordat een min of meer stationaire waarde van de

stroom bereikt werd.

Indien de stabiliteit van de spanningsbron niet vol

doende is, wordt de geleidbaarheidsstroom in grootte

overtrof'fen \_~~..~_~~v.Q!~ van deA-door de' spanningsfluk

tuaties, optredonde capacitieve stroom.

Om dit te voorkomen moesten zeer zware eisen aan de

stabiliteit van de spanningsbron gesteld worden.

Ook het meten van de stroom vereiste speciale aandacht

doordat de stationaire stroom in de orde van 10-
12

-
-1310 A lag.

Eij de potentiaalmetingen werd gebruik gemaakt van een

klomp epoxyhars waarin zich twee elektrodes bevonden

die naar buiten uitgevoerd waren.

Tussen de elektrodes bevonden zich geleidende roosters

dio ook geleidend naar buiten uitgevoerd waren en

waaraan bolletjes bevestigd zaten.

Met behulp van 'probes' kan nu een maat voor de span

ning van de roosters verkregen worden.

Door de 'probes' te Dken kunnen op deze manier de

roosterspanningen berekend worden.

Het ijken van de 'probes' is moeilijk doordat de 'pro

bes' te veel 'zien' van de omgeving.

Aan de hand van de gemeten resultaten en het verkre

gen theoretisch inzicht konden tenslotte enige kon

klusies getrok~en worden ten aanzien van de potentiaal

metingen.
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II EPOXYHARS;

2.1 Alp;emeen.

Allereerst willen we een klein overzicht geven van de

mogelijke strw~turen van stoffen.

De sterkste bindingskrachten tussen atomen ontstaan in

het algemeen door de over de atomen verdeelde elektro-

nen. ,
In termen van het grove beeld, dat een enkel atoom

bestaat uit elektronen, - op te vatten als negatieve

puntladingen - die rond een positieve kern draaien,

heeft een molekuul, dat twee atomen bevat een of meer

elektronen in de buitenste schil, die be ide kernen

omcirkelen.

Aangezien het te ver voert om dieper in to gaan op de

aard van de chemische bindingen, zullen we ons beper

ken tot enkele konsequenties van de verschillende che

misc:he bindingen of kombinaties hiervan.

Aan de ene kant is er de pure ion-binding ,,,aar de ver

deling van de elektronen een extreme vorm heeft aange

nomen waarbij aIle atomen van het ene type elk een elek

tron afstaan aan de atomen van h~t andere type.

Elk resulterend positief ion zal nu aIle negatief ge

laden ionen aantrekken en aIle andere positief geladen

ionen afstoten. Dit resulteert in een regelmatige,

kristallijne stof~

Het klassieke voorbeeld hiervan is natrium chloride,

keukenzout, dat een kubische struktuur vertoont waarin

elk ion door zes tegenovergesteld geladen ionen even

sterk wordt aangetrokken.

Dit is het eenvoudigste model waarin er geen moleku

len zijn; elke eenheid is op gelijke wijze verbonden met

verschillende andere, zodat relatieve beweging ten op

zichte van elkaar onmogelijk is zonder dat een brew~ in

de struktuur optreedt.

Eenvoudigheidshalve worden strukturele fouten verwaar

loosd.

Ook z~n er een aantal minder goed g~definieerde stoffen,

die voornameljjk metalen zoals magnesium, aluminium en
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en calcium met zuurstofmolekulen bevatten, die on

buigzaam en niet kristallijn zijn, met andere woorden

glassoorten.

In plaats van magnesium of aluminium zijn ook vele

andere metalen mogelijk.

Ook hierbij is elk atoom nog steeds gebonden aan ver

scheidene buren, maar er is geen ordelijke en precieso

herhaling van de struktuur, zelfs niet op atomaire

schaal. •

In tegenstelling tot deze strukturen, waarin elk

atoom resp. ion door verscheidene buren wordt gebon

den, staat de kettingstruktuur. Hierin zijn de atomen

zichzelf bindende kleine groepen of eenheden, waarbij

elke eenheid slechts door zijn twee buureenheden ge

bonden '\vord t •

Zou men zich in deze strukturen uitsluitend over de

verbindingen van eenheid naar eenheid verplaatsen,

dan zou er geen vrije keus van de weg zijn, maar men

zou zich uitsluitend langs de door de eenheden gevorm

de ketting kunnen bewegen.

De meeste kettingmolekulen hebben een "ruggegraat" van

koolstof-atomen.

2.2 Polymeren.

Men noemt een stof polymeer indien de stof de ketting

struktuur bezit en de ketting honderden of duizenden

eenheden lang is.

Bekijken we een polymeer, dan noemen we de individuele

representatieve aenhei:d van de ketting een monomeer

eenheid (monomer-unit). De stof die bestaat uit losse,

gescheiden monomeer-eenheden - als die bestaat - wordt

monomeer genoemd.

Een vaak voorkomend monomeer is er een die bestaat uit

een koolstof en twee waterstofatomen. ·H
I

9
H

De ketting van het polymeer, dat hieruit ontstaat, be

staat uit aaneengeschakelde koolstof atomen.

Het proces waarbij de aard van de chemische stof, door

toevoegingen aan de molekulaire struktuur verandert
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zonder de fundamentele samenstelling te wijzigen,

noemt men polymerisatie.

Het monomeer is in dit geval ethyleen; het polymeer

is polyethyleen. Zie figuur ~.1

H
I

H - C
\

H

H
I
C
I
H

H
I
C - •••• -
\

H

H
\
C - ••
I
H

figuur 2.1 Polyethyleen.

•
2.3 Thermoplastische en thermohardende polymeren.

Polyethyleen is een polymeer, dat geen chemische bin

dingen met andere polymeren kan aangaan en ook geen

takken aan zijn ketting heeft.

Polyethyleen is een lineair polymeer.

De verschillende polymeren in een stof als polyethy

leen worden bijeengehouden door de secundaire krachten,

de Van De Waalskrachten.

Bij verwarming zullen deze stoffen gaan smelten, indien

de temperatuur hoog genoeg is om de secundaire krach

ten tussen de molekulen te overwinnen.

De temperatuur mag niet te hoog worden om te voorko

men dat de kettingen zelf beschadigd worden.

Deze stoffen zijn dus smeltbaar en kunnen weer opnieuw

gebruikt worden, zonder dat hun fysische eigenschappen

er al te zeer op achteruit gaan, altans zolang er geen

afbraak optreedt. Men noemt deze stoffen thermo-plas~

tische stoffen, ook weI thermo-plastics.

Indien er in een ketting zoals van het polyethyleen

polymeer een monomeer-unit voorkomt bestaande uit een

H-atoom en twee C-atomen, dan kan er een tak gevormd

worden. De struktuur van deze tak is gelijk aan de

struktuur van de ketting. Zie figuur 2.2

H H H H
I , \ \
C C - C C
I \ I I

H H -C- 11
I

figuur 2.2

Indien de takken langer zijn, kunnen ze een chemische

binding met naburige polymeren aangaan.
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Wanneer deze takken veelvuldig voorkomen zullen zij

de relatieve bewegingen van de molekulen teg~ngaan

waardoor de stof dus stijver is.

In sommige polymeren zijn de takken zodanig met andere

kettingen verbonden, dat aIle kettingen verbonden zijn

met andere kettingen.

Deze strw~tuur, welke dus dwarsverbindingen vertoont,

noemt men een "cross-linked"-strwctuur. Stoffen die

bestaan uit waterstof en koplstof kunnen nooit een

struktuur vertonen welke in hoge mate "cross-linked" is.

Molekulen die groepen bevatten waarin zuurstof of

stikstof voorkomt, kunnen een struktuur vertonen welke

in hoge mate "cross-linked" is.

Deze materialen zijn dan erg stijf en onsmeltbaar omdat

aIle kettingen chemische bindingen met elkaar hebben.

Deze stoffen noemt men thermo-hardende stoffen, ook

weI thermo-setting.

Ze zijn dus niet meer om te smelten en opnieuw te gebrui

ken. Bij verhitting zullen ze overgaan in gasvormige

toestand. Een voorbeeld van een thermo-hardende stof

is polyphenolformaldehyde, beter bekend als bakeliet.

2.4 De struktuur en eigenschappen van epoxyhars.

We hebben gezien dat lineaire polymeren, welke meestal

thermo-plastisch zijn, worden gevormd uit monomeer mo

lekulen, doordat elk monomeer molekuul reageert met

twee andere molekulen.

Dit soort monomeren die men bifunktioneel noemt, kun

nen slechts lineaire kettingen produceren.

Ter verkrijging van een "cross-linked" struktuur is het

noodzakelijk da t de monomeren polyfunlctioneel zijn.

Deze monomeren moeten met drie of meer andere groepen

reageren. Het zal duidelijk zijn dat - tenzij aIle mono

meer molekulen hetzelfde zijn, hetgeen niet vaak het ge

val is - een grote verscheidenheid van strwcturen kan

optreden.

De chemische struktuur van een thermo-~ardende stof

is daarom komplexer dan die van een thermo-plastische

en kan vaak ni:e.t precies beschreven worden.
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Ten gevolge hiervan is de techniek van "cross-linked"

polymeren meer empirisch dan die van lineaire poly

meren. Epoxyhars behoort tot de polymeren met een

"cross-linked" struktuur.

Epoxyhars ontleent zijn naam aan de epoxy-groep die een

deel vormt van het molekuul.

Het door ons gebruikte epoxyhars (araldiet B) heeft de

volgende struktuur. Zie figuur 2.3

•
CH

2
- cr - CH

2
-<..... >- C3H6 -{..... )- 0

OIl

figuur 2.3 Epoxyhars.

De OH groep vormt een permanente dipool.

Er lV"orden harders toegepast om het hars zijn "cross

linked" struktuur te geven. De hierbij optredende re

akties kunnen niet altijd in detail gevolgd worden

*D ,2J .
Vaak worden harders toegepast bij kamertemperaturen.

H~erbij zijn een Goede kontrole van de temparatuur en

vermijding van "grote massa's noodzakelijk om exotherme

reakties, die een grote warmte-ontwikkeling tot gevolg

hebben te vermijden.

De distorsie temperaturen van harsen, waarbij op kamer

tempera tuur harders zijn toegevoegd ,. liggen in het al

gemeen beneden de 1000 C.

De beste mechanische, elektrische en thermische eigen

schappen van harsen worden verkregen door weinig reak

tieve harders toe te passen bij temperaturen tot 18ifc.

Bij het door ons gebruikte epoxyhars, Araldiet B, wordt

de harder HT 901 toegevoegd bij een temperatuur van

125 - 130
0

C l3].

Ilierdoor kunnen distorsie temperaturen tot 280°C op-

treden. i.

Vaak worden ook vulmiddelen, in ons geval kwartsmeel,

toegepast. Dit wordt in het mengsel van hars en harder

bijgemengd. In onze situatie geschiedde dit dus bij 125

130
0 c .

.... Voor literatuur zie pagina <3~'
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De voordelen van het toepassen van een vulmiddel zijn:

besparing op materiaalkosten;

kleinere krimp en een geringe exotherme reaktie

bij het hardingsproces;

kleinere warmte-uitzettingscoefficient;

verhoging van de warmtegeleidbaarheid.

Ten gevolge van het toevoegen van een vulmiddel wordt

de absorbtie van water iets kleiner •
•

Verdere belangrijke verschillen in materiaaleigenschap":'

pen buiten de reeds genoemde zijn een veel grotere

elasticiteitsmodulus, een grotere elektrische verlies

hoek tan' van 0,4 - 0,7 ~ voor ongevuld tot 1,2 - 1,6 ~

voor gevuld materiaal en een iets grotere relatieve

dielektriciteitskonstante E .-r
In "tabel 2.1 zijn de belangrijkste elektrische en mecha-

nische eigenschappen van het epoxyhars, zowel voor

puur als voor gemengd, vermeld.
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Harz iM ,-,I.. 1 Araldit B '"I,
Harter HT 901 )( HT 903------------------
Beschleuniger - - - -1-----------_. --
Flexibilisator - - - -

I-
Fullstoff - Ouarzmehl K 8 - DT079/080

--------

Mischungsverhaltnis in Gewichtsteilen Harz 100 100 )( 100 100

Harter 30 30 ~ 30 30

Beschleuniger - - - -
Flexibilisator - - - -
Fiillstoff - 200 'f. - 200

Lieferform Harz fest

Harter Pulver

Beschleuniger - - - --_.
Flexibilisator - - - -

Minimale Lagerfahigkeit in Monaten Harz 12

Harter 12

Beschleuniger - - - -
Flexibilisator - - - -

Dampfdruck in mm Hg Harz < 1 (180'C)

Harter 2,5 (120'C) 1,5 (110'C)

Beschleuniger - - - -
Flexibilisator - - - -

Verarbeitungstemperaturen ·c 115-130 75-120

Anfangsviskositat der Giessharzmasse in cP 60'C - - - -
120'C ~ 160 ~ 2500 "" 180 R; 3000

Standzeit der Giessharzmasse 60'C - - - -
120'C 60-100 min 90-120 min ~ 40 min

Minimale Hartungszeit in h .- 80'C - - - -
120'C 24-36 24-36

160'C 7-9 7-9

Minimale Entformungszeit in h
--

80'C - - - -
120'C 4-5 4%-5 4-5

140'C 3%-4 4-4% 3%-4

Hauptanwendungsgebiete Giessharze fur die Elektroindustrie selbstloSGhen

Eigenschaftswerte der Giessharz-Formstoffe Norm Einheit

Raumgewicht , VSM 77109 kg/dm 3 1,2-1,25 1.8-1,82 1,2-1,25 1.7-1.75

Zugfestigkeit VSM 77101 kg/mm 2 6-9 7-9 6-9 4-5

Druckfestigkeit VSM 77102 kg/mm 2 11-13 20-22 12-13 23-25

Biegefestigkeit VSM 77103 kg/mm 2 9-12 7-10 12-15 5,5-7,5

Schlagbiegefestigkeit VSM 77105 kgcm/cm 2 13-20 8-12
I

10-16 3-5

Elastizitatsmodul VSM 77111 kg/mm 2 300-400 1200-1400 350-400 1100-1200

Linearer Warmeausdehnungskoeffizient VSM 77110 10-orC 60-65 30-35 60-65 32-38

Formbestandigkeit in der Warme nach Martens DIN 53458 ·c 100-105 110-120 90-100 95-105

Glutbestandigkeit DIN 53459 Gutegrad 1-2 1-2 1-2 4
-

Warmeleitfahigkeit DIN 52612 kcal/m h'C 0,18 0,79 0,16 0,80

Wasseraufnahme 20'C 10 Tg. Proben 0,25-0,3 0,1-0,2 0,25-0,35 O,15-D,20

100'C 1 h 60x10x4 mm Gew.%
0,3-0,35 0.1-0,15 0,3-0,35 0,1-0,15

Relative Dielektrizitatskonstante t r 25'C 3,7-3,9 4,0-4,2 3,9-4,1 5,2-5.4
VDE 0303 -

90'C 3.8-4,0 4,3-4,5 3,9-4.1 '>; 6,5

Dielektrischer Verlustfaktor 25'C 0,4-0,7 1,2-1,6 0,4-0,6 3,5-4,0
VDE 0303 %

tgo bei 50 Hz 90'C 0,4-0,7 4,2-4,5 0,4-0,6 R; 15

Spezifischer Durchgangswiderstand (l 25'C
VDE 0303 1016.Q-cm

20-30 20-30 80-90 1-2
----
90'C 20-30 20-30 10-15 "" O.~------_._. -- --

Kriechstromfestigkeit VDE 0303 Stufe KA3b KA 2 KA 3b KA3c
-.- f--

Lichtbogenfestigkeit VDE 0303 Stufe +L 1 L1 L1 L4
----.. ---_.

Minimale Durchschlagfestigkeit 50 Hz, 25'C VSM 77107 kV/cr1 170-100 220-240 170-190 200-220

s....... . •. , . 0'.
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III Het elektrisch gedrag van polymeren.

3.1 Algemeen.

De algemene formule voor de stroomdichtheid J luidt:

~

Waarin de term ~£ de geleidingsstroomdichtheid en de

term ~O de verschuivingsstroomdichtheid voorster'f:
ll.t •

Deze laatste term wordt veroorzaakt door de polarisatie

van het dielektrikum.

Indien ,ve aan een kondensator met dHHektrikum een

spanningsverschil aanleggen, dan zal in het algemeen

blijken dat de polarisatie niet direkt in de volle om

yang tot stand komt, maar als funktie van de tDd ver

loopt zoals in figuur 3.1 is weergegeven.

(3.3)
tli] ,

o

figuur 3.1
Indien we aannemen dat de polarisatie verloopt vol-

L -\./ \
gens : Pd =Pel... ,- e. 't J 'I

dan wordt het verloop van de polarisatie door de tijd

konstante ~ bepaald.

Voor de complexe permittiviteit

c ~" r"c.'( -=:. c:;.~ - 1tot'

kunnen we de vergelijkingen van Debye afleiden

We vinden dan:



q.~ , waarin q het verschil in lading en ~ de vek-

- 1:5 -

3.2 Polarisatie.

Er zijn verschillende polarisatie-mechanismen te onder

scheiden [5J:
1.Elektronenpolarisatie.

Door het elektrische veld wordt het negatieve deel van

het atoom verschoven ten opzichte van de positieve

atoomkern. Het z1vaartepunt van de negatieve lading is

nu verschoven ten opzichte van het zwaartepunt van de
•

positieve lading.

Door het kleine gewicht van de elektronen blijft deze

polarisatie tot 101~:HZ.bestaan.(kortegolf,ultraviolet)

2.Tralie- of ionenpolarisatie.

Bij polair gebomvde 5 t offen, di t z ijn 5 t offen waarbij

steeds negatieve en positieve ionen afwisselend tegen

over elkaar staan zoals bijv. bij kristallen, die een

tralie vormen, vindt onder invloed van het elektrische

veld een verschuiving van de negatieve en positieve

ionen tegen, resp. in de richting van het veld plaats.

De ionen hebben ten opzichte van elektronen een massa

die een paar duizend maal groter is. Hierdoor kunnen
12ze slechts frekwenties tot ongeveer 3.10 Hz. volgen.

(langgolvig ultra-violet licht.)

3.Dipool- en orienteringspolarisatie.

Isolatiestoffen waarvan de molekulen uit verschillende

atomen bestaan, hebben een struktuur als polaire mole

kulen. (epoxyhars.) Polaire molekulen hebben een perma

nent dipoolmoment....
r =o
tor van het zwaartepunt van de negatieve lading naar

het zwaartepunt van de positieve lading voorstelt.

De temperatuur werkt het richten van de dipolen tegen.

Hier moeten zich de dipolen als gehele molekulen richten.

Hierdoor kunnen ze slechts frek1venties tot 109 Hz.

volgen, soms nog veel minder.

Dipoolpolarisatie komt in het algemeen voor bij onsym

metrisch opgebouwde molekulen.

4.Polarisatie ten gevolge van ruimtelading.

In veel dielektrica kunnen de ionen.zich ten opzichte

van de elektronen verplaatsen, maar zich niet aan elkaar

ontladen.
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De betre~fende lichamen gedragen zich dan als grote

dipolen.

In ~iguur 3.2 is het verloop van &r als ~unktie van de

~rekwentie in het algemene geval geschetst.

,. \ I 1
Chpol"", _ I , •,. :

"'--\--. I -:-10""""''',
I \

(: r"il"l\t.\Q~·'"~'''

t

( .."
t

~iguur 3.2

Het gebied waar E' varieert en E" f. 0 l.ordt het disper-
r r

siegebied o~ het gebied van de Debyedispersie genocmd~J.

Er zijn een aanzienlijk aantal materialen die redelijk

voldoen aan de ~ormules (3.4) en (3.5), doch dit ztn

in het algemecn genor;-Jen geen poly-meren.

Voor polymeren geldt dat zij vaker cen heel scala van

rclaxatietijden hebben l7,9,10J.
In ~iguur 3.3 is het verloop van E' en E" zowel voor

r r
de gevallen met een relaxatietijd als van die met mcer-

---- It.tf.n ~t,\"Xo.\:\a.\..~(l.

- - - - """"u~tlt:<O.. ~ ..\o.... o.\:\o.~al.tJ .......--------

dere relaxatietijden weergegeven.

f't,

Ct,

~iguur 3.3
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3.3 Geleidingsprocessen.

Voor de beschouwing van de elektrische geleidings

processen, richten we onze interesse aIleen op de

vaste stof polymeren en dan nog slechts op die poly

meren, die als isolatiemateriaal in de elektrotechniek

gebruikt worden (7].
Deze polymeren behoren tot de groep hoge polymoren,

dit zijn polymeron die lange.kettingen hebben.

Bij normale temperaturen en lage spanningen is de ge

leiding door elektronen en/of ionen in vaste isolatie

materialen zeer klein.

Elektrisch is er geen verschil te zien, tussen een

stroom ten gevolge van ionen die door het materiaal

bewegen en stromen ten gevolge van bipolaire polarisatie.

Dit maakt het erg moeilijk om de verschillende mogelijke

mechanismen op te sporen.

'ianneer we de spanning over de isolator laten toenemen

tot de doorslagspann:eng neemt de stroom exponentieel

toe. Algemeen wordt aangenomen dat doze stroom een elek

tronenstroom is, omdat er ladingdragers 6f aan de elek

troden geinjecteerd worden, 6f in het materiaal ver

meerderd worden 6f omdat beide verschijuselen zich ge

lijktijdig voordoen.

Bovendien zijn elektronen do enige ladingdragers die

zich op deze manier gedragon.

Het exponentiele verband tussen de spanning en de

stroom wordt toegokend aan hot mechanisme van de emissie

van elektronen aan de kathode in de isolator.

Deze geemitteerde stromen, worden elektrodebegrensde

stromen genoemd.

De emissie van elektronen in de isolator kan op twee

manieren worden verklaard.

De ene beschouwing gaat ervan uit, dat de elektronen

een barri~re passeren, waarvan de hoogte afhanlcelijk is

van het aangelegdo veld.

Het aantal elektronen dat voldoende energie heeft om

de barri~re te over\"innen, neemt er!$' snel toe wanneer

de hoogte van de barri~re daalt.
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Dit verschijnsel noemt men Schottky-emissie.

De andere opvatting is, dat veldemissie (tunnelen)

plaats vindt door een dunne barriere, waarvan de door

laatbaarheid beinvloed ,vordt door het veld.

Dit verschijnsel wordt tunneleffect genoemd.

Wanneer geinjecteerde elektronen in de traps van de

isolator terecht komen, wordt er in de isolator een

ruimtelading opgebom"d. 've ver'vijzen hiertoe naar het

1valden-model tS] •
Ten gevolge van deze ruimtelading neemt het veld bij de

kathode af en is het veld in de isolator niet meer

homogeen. Dit betekent dat de stroom-spanningsrelatie

niet ohms is.

De stromen die lopen wanneer er een ruimtelading in

de isolator aanwezig is, noemen we ruimteladings

begrensde stromen. Het geleidingsmechanisme wordt in

dit geval door de bulk bepaald en niet door de elek

trode-processen, zoals bij de elektrode-begrensde pro-

cessen.

Wanneer er een elektrisch veld aangelegd is, noemt men

de invloed van dit veld op de ruimteladingsbegrensde

stroom het Poole-Frenkel-effect.

1fanneer er over de isolator een gelijkspanning ,,,ordt

aangelegd - niet zodanig groot dat er doors lag op

treedt -, gaat er een stroom, de zg. absorptiestroom,

lopen (11].

Deze absorptiestroom is niet konstant, doch neemt af

met de tijd, tot hij een hepaalde eind,,,aarde, de zg.

steady-state-current, heeft bereikt.

De afname van de stroom met de tijd kan benaderd wor

den door de formule t-n • In deze formule stelt t de tijd

voor na het aanleggen van de gelijkspanning.

Over het algemeen geldt n~1.

Indien we de stroom als funktie van de tijd uitzetten,

is het belangrijk welke tijdschaal we kiezen •

.In figuur 2.4 lijkt het als of de stroom volgens kromme

ABC zijn stationaire ,,,aarde heeft bereikt en weI dezelf

de stationaire waarde als volgens kromme XYZ, waarbij

I = exp.(-0,25t) + 0,05 A.
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Echter met een 10 maal zo grote tijdschaal blijkt dit

een illusie te zijn. Men vergel~ke hiertoe de krommes

A'B'C' en X'Y'Z'.

Een manier om deze fout te vermijden verkrijgt men

door log (weerstand) als funktie van log (tijd) uit te

zetten, zoals in figuur 2.4 ook gedaan is.

Dat de absorptiestroom evenredig is met t-n , is geldig

voor een beperkt gebied van bijvoorbeeld enkele decaden

in t. •

Men moet bedellicen dat iedere komplexe kombinatie van

verbanden tussen twee variabelen, zonder discontinui-
CVl..r b~ ...... r\l(1;-

teiten of scherpe knikken, om een bepaald gelded,

uitgezet op logar~tmische schalen, gezien kan worden

als een ongeveer rechte lijn.

Polymeren hebben niet een tijdkonstante doch meerdere,

zodat het logaritmisch verband, in de vorm van een

rechte over een beperkt gebied, eigenlijk niet zo ver

wonderlijk is.
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IV D.C. geleidine in dunne films.

4.1 Overgangen.

4.1.1 Isolator zonder elektrodes.

Voor een perfekte isolator wordt het Ferminiveau ge

geven door de uitdrukking:
1 1 (NV)Efi = 2 E

g + 2~ In NC .
In figuur 4.1 is een bandennlaatje

perfekte isolator.

E

Eft- - _.- ---- f- - _.- -- -

figuur I!. 1

Een perfekte isolator bevat g~en traps.

In formule (4.1) zijn N en N het aantal mogelijke toe-
r~\~. C v

standenVin de geleidings- en valentieband, E en E
C v

zijn de resp. energieen van de geleidings- en de valen-

tieband terwijl E de energiegap is tussen E en E •
g C v

Verder is k de konstante van Boltzmann en T de absolute

temperatuur.

Normaal is kT In(~~) klein ten opzichte van -lEg' zodat

het intrinsreke Ferminiveau dicht bij het midden van de

energiegap ligt.

In de praktijk bezit een isolator traps (zie figuur 4.2).
Traps die boven het Ferminiveau liggen zijn leeg (shal

10''') terlvijl de traps beneden het Ferminiveau gevuld

zijn (deep-traps) [12J •



- 22 -

-~- - -- - --"-- --
tl~

Etd = energieniveau van de diepe traps

Ets = energieniveau van de ondiepe traps

Ntd = mogeljjke toestanden in de diepe

•
£,,1""""""---:---,,---:----:------:-----------

"""" \)O'~\:\L~~c\ ~~~~"" ,~
f'iguur 4.2

In f'ig. 4.2 is:

traps

Nts = mogeljjke toestanden in de ondiepe

traps

Beschouwen we een isolator met een discrete ondiepe

en een discrete diepe trap, dan geldt voor het Fermi-

niveau:
Ntd

Ef'i = ~-(Ets+ Etd ) + tkT In(~). (4.2)
ts

Het Ferminiveau wordt aIleen bepaald door de 'trap-

parameters' en ligt normalerwijze tussen de twee trap

niveau's in zoals in f'iguur 4.2 te zien is.

4.1.2 Metaal-isolatorovergangen.

a) Het Ferminiveau van het, metaal ligt hoger dan het

Ferminiveau van de isolator.

In de stationaire toestand ~dgt het Ferminiveau in het

metaal en de isolator even hoog. In de evenwichtstoe

stand (stationair) is er geen netto transport van la

ding van metaal naar isolator of' omgekeerd.

In f'iguur 4.3 zijn de begin- en eindtoestand weerge

geven, in de situatie dat het Ferminiveau van het me

taal hoger is dan het Ferminiveau van de isolator.
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Door ladingsdif'f'usie wordt het Ferminiveau van de iso-

lator 'omhooggetrokken' tot E
Fi

=

De indringdiepte ~~ wordt gegeven

"IT t'l \<T (" (" )If"2 e )Ao.:. '1. '1.' t.," Co q,.:XD \ ~ \:., - Ef~
I(, "'t: "l (j "J

EFm op het grensvlak.

door [131:

(4.3)

met e: elemtaire lading;

E
Fs

: systeem Ferminiveau (E
Fi

);

Nt: mogelijke toestanden van de traps.

Het gebied bepaald door Aa. heet het accumulatiegebied

Uit het metaal dif'f'underen gemakkelijk elektronen in de

isolator. Het geleidingsproces wordt begrensd door de

snelheid waarmee de elektronen door de 'bulk' af'gevoerd

worden. Dit proces wordt door de 'bulk' begrensd.

Men spreekt in dit geval van een ohms-kontakt.

b) Het Ferminiveau van het metaal ligt lager dan het

Ferminiveau van de isolator.

Evenals in het voorgaande geval wordt door ladingsdif'

f'usie, het Ferminiveau van de isolator gelUk gemaakt

aan het Ferminiveau van het metaal op het grensvlak.

Zie f'iguur 4.4.
In dit geval wordt het Ferminiveau van de isolator

'omlaaggetrokken'. Er dif'f'underen positieve ladings

dragers in de geleidingsband van de isolator.

De indringdiepte ,vordt gegeven door (131.

),\ ~ l..'!- \;oNo-Eo.\ £, to}'h (4.• 4 )

met N
D

: aantal diepe traps.
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:figuur 4.4
Het gebied bepaald door~ heet het uitputtingsgebied

De vrije elektronendichtheid aan het metaal-oppervlak

is veel lager, dan in de bulk van de isolator.

De elektronenstroom wordt begrensd door de snelheid

waarmee de elektronen over de inwendige potentiaal

barriere komen.

Een dergelijk geleidingsproces wordt een elektrodebe

grensd proces, een dergelijk kontakt een blokkerend
--

kontakt of' Schottky-barriere genoemd.

c) Het Ferminiveau van het metaal ligt evenhoog als

het Ferminiveau van de isolator.

In het geval dat de Ferminiveaus in het metaal en de

isolator geltk zijn, vindt geen ladin~suitwisseling

plaats. De begintoestand is de evenwi:chtstoestand.

Dit kontakt vertegenwoordigt het overgangsgebied tus

sen een ohms en een blokkerend kontakt.

Men noemt een dergelijk kontakt een neutraal kontakt.

Zie :figuur 4.5

rmlt\~o.'

:fieuur 4.5

I.,......,C""':"''''''''':""--:---:------:,.------E""'"'\'\. """ " "i,>c\o.\o<
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Het neutraal kontakt kan ook voorkomen bij een ohm's

kontakt indien het trapniveau meer dan ongeveer 1 eV

boven het systeem-ferminiveau ligt.

De ladingsinhoud van de trap's is dan te klein om een

significante buiging van de band te veroorzaken.

De elektrode kan voldoende elektronen leveren om in

evenwicht te komen met de stroom door de isolator.

Omda t het veld in de isolator konstant::Ls., is het ge

leidingsproces ohms.

De stroom, die de kathode kan leveren heeft een grens

waarde. Dit is de thermo-ionische verzadigingsstroom

(Richardson). Bij het bereiken van deze grenswaarde

gaat het geleidingsproces van een ohms proces over in

een elektrode-begrensd proces.

4.1.3 Metaal-isolator-metaal overgangen.

Indien aan beide zijden van de isolator een elektrode

van gelijk materiaal is aangebracht, geschiedt aan beide

overgangen he~zelfde. De dikte van het isolatiemateriaal,

s, gaat nu een rol spelen.

Indien s <~~ bij het ohms kontakt of s <,'J.~J bjj het blok

kerend kontakt betekent dit dat de accumulatiegebieden,

resp. de uitputtingsgebieden, aan beide overgangen in

elkaar overgaan. Zie figuur 4.6.
Bij het neutrale kontakt betekent de dikte s, de dikte

van de te overwinnen barriere. Hoe kleiner s des te

gemakkelijker is deze barriere te overwinnen.

1--:,.......----- t{

>-0\ ~~~" ~
i.,d.o.\.{ fff\'l.\.o.o.\..

Ohms-kontakt.

Figuur lJ.6

"'''''~'""""-\'>o\Jor tm,,~ o.QL--~
l.> < '1 '>..J

Blokkerend-kontakt.

Figuur 4.7
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Indicn de beide elektroden niet van hetzel£de mate

riaal zijn, betekent di~ dat er een intrinsiek elelctrisch

veld tussen de elektroden ontstaat.

Dit veld is gelijk aan:

E-= E - EFm1 Fm2
, e.s

(4.5)

4.1.4 Isolator met elektroden uit verschillend

materiaal.

Indien de elektroden uit verschillend matcriaal bestaan,

betekent dit dat de Fermineveaus van de elektroden niet

op dezel£de hoogte liggen.

Het verschil in de Fermi-energie It..b.", zorgt ervoor da t

er een potentiaalverschil b~ onstaat, wat een homogeen

veld Ei.:: tN in de isolator veroorzaakt. Zie £iguur 4.8.
5

-----------to

/////1
1:(.1------1

/1///1;
CD

- - ----

I / (if/I II ffltn'l

Figuur 4.8
Overgang metaal 1 isolator is een ohmskontakt.

Overgang metaal 2 isoJator is een blokkerend:kolltakt.

Samengesteld krijgen we £iguur 4.9. In de hierin a£ge

beeldo toestand is de evenwichtstocstand nog niet be

reikt.

1-------1 E(..

Figuur 4.9
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In de a£beelding 4.10 zijn de Ferminiveaus 'recht' ge

trokken.

E.:.:r....='\. -l --~-----=I;::..I:I'I"1.

Figuur 4.10

4.2. Elektrode - begrensde processcn.

Bij e.endunne isolator zal er een stroom ontstaan ten

gevolge van de elektronen, die door de barriere tun

nelen. De energie van deze elektronen is ongeveer de

Fermi-energie.

Bij een dikkere isolator en hogere temperatuur zal er

een stroom ontstaan ten gevolge van thermische e££ekten.

4.2..1 Tunnelen.

Tunnelen is het e££ekt, waarbij een deeltje een poten

tiaalbarriere overwint, terwijl de energic van het

deeltje minder is, dan volgens de 'klassieke' theorie

vereist is.

Tunnelen is een probleem, dat met behulp van de Schr8

dinger vergelijking uit de quantenmechanica verklaard

lvordt l14, 15J.

Figuur 4.11
In figuur 4.11 is een voorbeeld van zo'n overgang af

beeld. Voor de stroomdichtheid die door het tunnelen

verkregen worelt, kunnen we schrijven [13J:
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(l~.6)

waarin ~ de gemiddelde potentiaal barri~re is.

Voor een gebruikeljjke waarde van /-='7.,-'1 en A"=lo~ vinden we

dan:

(4.11

(4.8)

De stroomdichtheid hee~t een zwakke kwadratische tempe

ratuur a~hankelijkheid bij konstante spanning.

In het voorgaande hebben weOgezien dat er een poten

tiaalverschil ontstaat in het geval de isolator door

metalen met verschillend Ferminiveau wordt omgeven.

Zie ~iguur l~. 12.

,
I

~, 1¢1 ~2 ~""'''

__!.Fi.- •
~~~ ~""'"'"'"Figuur 4.12

~l en ~ zijn de potentiaalbarri~res.

In verband met het tunnele~~ect is de spanning die over

de isolator wordt aangebracht van belang.

Men onderscheidt:

- Geen voorspanning aangehracht (Zero-Bias);

- Voorspanning aangebracht in de keerrichting

(Heverse-Bias);

Voorspanning aangebracht in de doorlaatrichting

(Forw'ard-Bias) •

Deze gevallen worden in de literatuur besproken 1131.
4.2.2 Het Fowler-Nordheim-mechanisme.

Het Fowler-Nordheim-mechanisme is e~n bUzonder geval

van het eerder besproken tunnele~~ekt.

Bij het Fowler-Nordheim-mechanisme is de aangebrachte

spanning hoog '/»h. Zie ~iguur 4. 13.
l

Dit leidt tot de betrekking [16]:

1=: ~,"!l'6 .10") Et ~xr.l- 0, \"3 fIll \
t/> EO J ~

waarin E de veldsterkte voorstelt •.
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E

__~__-+ 1-_-..1~~L-__

~~
Figuur 4.13
Daar de exponent de dominante variabele is, krjjgen ,ve

in een karakteristiek waarin In J contra E- 1 is uitge

zet een rechte lijn met helling .o,\", ~ ~4

In figuur 4.14 is een voorbeeld van zoln karakteristiek.

gegeven.

I"E ..,.
'0

I,"

Figuur 4. ll~

Bij meting was de stroom een faktor 5 a 10 kleiner dan

de theoretisch verwachte waarde.

Dit wordt waarschijnl~k veroorzaakt door trap-effekten.

De temperatuur afhankelijkheid voIgt de theoretische

kromme indien een effektieve massa van 0,95 wordt aan-

genomen.

4.2.3 Thermische emissie.

Wanneer er geen tunnelen mogelijk is, omdat de potent i

aalbarriere te groot is, of wanneer de temperatuur hoog

is wordt de stroom begrensd door de snelheid waarmee

de elekttronen thermisch in de isolator-geleidingsband

worden geexciteerd.

Richardson.

Bij hoge temperaturen blijkt aIle materie elektronen te

ernitteren. Voor een metaaloppervlak in vacuum geldt dan

de formule van Richardson:
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T = de absolute temperatuur;

qD= de uittree-arbeid van een elektron voor het betref-

fende materiaal.

Dit is de thermische verzadigipgsstroomdichtheid vol

gens Richardson, als to onafhankelijk is van het aange

legde veld.

Echter t.g.v. belangrijke krachten, veroorzaakt door

elektronen die het oppervlak van de elektrode van waar

uit ze geejecteerd worden p6larizeren, varieert ~Q met

het aangelegde veld. Er onstaat een veld tussen het ver

trckkonde elektron en het oppervlak. Zie figuur 4.15.

Figuur 4.15

De potentiele energie van het vertrekkende elektron

t.g.v. het ontstane veld (spiegelkrachten) is:

iitrn -:: - "'£D((<I:) 1e. ' (4. 10)

waarbij x de afstand van het elektron tot het oppervlak

voorstelt.

De potentiele energie als funktie van de afstand x t. o. v.

hot oppervlak is dus:

(4.11)

h.2.4 Het Schottkv-ef'fekt.

In het voorafgaande hebben we gezien dat de potentiele

energie voor een uit het metaaloppervlak vertrekkend

elektron bepaald wordt door formule (~.11).

Hierbij is rekening gehouden met het eigen veld van het

elektron.

Indien we over de isolator een spanning aanbrengen,

krijgen we in de isolator cen elektrisch veld dat de

potentiaal volgens be trekking (Lt..11) beinvloedt.
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Deze beinvloeding van il'l<) door een aangelegd veld

noemt men het Schottky-of'fekt.

Als er aan het oppervlak van de kathode, een unif'orm

veld E bestaat dan kunnen we voor 9~) schrijven:

~t".),:::~/)-.$"). -~~1l-. (4.12)
\~;rt E'o~~"U.

In f'iguur 4.16 is de potentiele energie weergegeven

voor een neutraal kontakt.

\

E.'!.,'"\.~ odCl.

Figuur 4.16

I: Ideale barriere bestaande uit de onderkant van de

geleidingsband van de isolator.

II Barriere waarbij rekening is gehouden met de invloed

van het eigen veld van het elektron.

III Als II doch nu met de invloed van een aangele~d

veld.

~ 1>.) heef't een maximum voor:

Het maximum van i,x) ligt .4is

~ - 1 (f ~I~ ( 4 13 )
"<t\ - \'~ttC.'i:. .... E) • •

onder , .. , de id tale barriere.

~i" -=: 40 - ~ l...",,\ ~

J l fl.':. \I~ 'IQ 0 lIlt
A't,,-:::. '11T(.. ~oo:. • E "::. 1~s..E .

Het Schottky-ef'fekt betekent

energiebarriere met ~4 .. =~$E lis

(4.1 1l)

(4.15)

dus een verlaging van de

(4.16)

Indien ,,,re in de f'ormule van Richardson deze nieuw e;evon

den ui ttree-arbeid invullen krijgen ,,,re de Richardson

Schottky vergelljking:

1 t -4Ql~T ,/ \
"::~T(L .q:W.~l~!>E "/\Tj.
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Dit e:f:fekt werd voor het eerst door Emptage en Tantra

porn gekonstateerd L17]. Zij rapporteerden een Qo~1 - ~III.

relatie vobr hun samples; daarna hebben vele anderen

ook dit e:f:fekt gekonstateerd.

Indien het elektrisch veld aan het oppervlak van de iso

lator voldoende groot wordt, kan het tunnelen door de

potentiaal-barriere het geleidingsproces gaan domineren.

De J-V karakteristiek wordt dan bepaald door uitdrukking

(4.8). Het tunnelen geschieat dan volgens het Fowler

Nordheim-mechanisme.

Wanneer we het blokkerend kontakt, dat evenals het neu

trale kontakt elektrode-begrensd is, bekijken vinden we

voor de potenti(~ke energie [18J

~(?-) -:; 4. -~ l).")L - "X.~)
r. £'y ~

met N
d

: Donor-dichtheid

:l.
~ ')

\lilT Co ~.0")r..

in de isolator;

(4.17)

~ : Diepte van het uitputtingsgebied.

Een en ander is in de :figuren 4.17 en 4.18 weergegeven.

- "- ...
-~f~-=---=-=--Ef.

I " ~O'No.t."I
-->-~

\ c,o\ ...~O(

e :1'
-----i.,. I

I

Figuur 4.17 Figuur 4.18

W·ordt rekening gehouden met het eig-enveld van de elek

tronen en met de donorniveau's, dan ,,,ordt de potentiele

energie verlaagd t.o.v. §o tot: b.i'::~o-il~)

4~) is maximaal voor "Jt...... ':: _"l. .
"\ \Tl ~~ ).')11"

Dan voIgt: Ai -::::. \"z'J 't~"",, -\Ie;.) (.'1Nc1. •
'" ~\t\')'" ~~. t ....') "1.'10

Indien het elektrisch veld aan het

(4.18)

(4.19)
metaal-isolator-

oppervlak ,,,eer voldoende groot ,,rordt, treedt het tunnel-

proces ,,,eer op.
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4.3 Bulk-hegrensde processen.

4.3.1 Stromen begrensd door de ruimtelading.

lvanneer we een isolator beschou,,,en met elektroden die

een Ohms kontakt maken met de isolator, dan zal zonder

aanleggen van een spanning, een negatieve ruimtelading

in de isolator ontstaan.

Op de elektroden ontstaat een even~rote positieve
i

ruimtelading. Zie figuur 4.)9.

(4.20)

Figuur 4.19

Indien er over de isolator een spanning aangelegd

wordt, krijgen we een nieuwe ladingsverdeling.

De lading op de kathode is gelijk doch tegengesteld van

teken aan de ruimtelading in het kathode gebied.

lIetzelfde geldt voor de ruimtelading in het anodegebied

t.o.v. de anode. De virtuele kathode is die plaats waar

het veld aan de kathode nul is.

Indien er een kathodegebied bestaat en er in dat geval

een positieve lading op de kathode aanwezig is, dan is

het geleidingsproces ruimteladingsbegrensd.

Mott en Gurney hebben voor dit geval de theoretische

relatie tussen stroomdichtheid en spanning afgeleid [191.

1=s....~fo£t \11,
h l

met ~: beweeglijkheid van de elektronen;

s: dikte isolator.

Door experimenten is de samenhang bevestigd die door

Mott en Gurney is afgeleid zoals J:: V
2

en J::(~s)3,

doch de theoretische waarden van de stroomdichtheid

zijn veel hoger dan de gemeten waard~n.
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Bovendien zou volgens relatie (4.20) de stroomdiehtheid

onafhankelijk van de temperatuur zijn. Dit is in de prak

tljk ook niet het geval.

Wordt een isolator die traps bevat, besehouwd, dan

worden deze af,.,ijkingen van het simpele trap-vrije. model

in rekening gebraeht.

Indien de isolator traps heeft, verd,.,ijnt een groot ge

deelte van de geinjeeteerde lading in deze traps.

Sleehts een klein gedeelte van de in de isolator, bij

een bepaalde aangelegde spanning, opgenomen lading is

in staat een stroom te geleiden, terwijl in een trap

vrije isolator de gehele geinjeeteerde lading deelneemt

aan het geleidingsproees.

De verhouding van de vrije tot de 'getrapte lading' in

een isolator is e

(h .21)

met Nt: diehtheid van de traps;

N : diehtheid van mogelijke toestanden in de ge
e

leidingsband;

E
t

: diepte trap-niveau beneden de bodem van de ge

leidingsband.

De stroomdiehtheid door de isolator met traps wordt dan

[20] :

(4.22)

(4.23)

Indien voldoende lading geinjeeteerd wordt in de iso

lator, dan treedt verzadiging van de traps Ope

Dit wordt aangeduid met T.F.L. = trap-filled-limit.

Elke lading die dan nog toegevoegd wordt bestaat dan

als vrije lading in de geleidingsband en draagt bij tot

de stroom. De isolator gedraagt zieh dan als trap-vrij

en de stroomdiehtheid wordt dan bepaald door:

1 '" ..9.""' (o'i:\" ,,":I..
is)

In di t geval is dus e =1.

De verhouding is onafhankelijk van de spanning\' en de

stroomdiehtheid 1 , maar is weI temperatuur' afhankelii\~.

De ,vaarde van e is tamelijk klein (~<,o..).
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Met de invoering van e stemmen de theoretische en prak

tische waarden beter overeen.

De ruimteladingseffekten treden aIleen op wanneer de

geinjecteerde ladingsdichtheid n. de volume gegenereerde
1

n overtreft.
o

dan zijn er ruimteladingseffecten.

stijgt de stroom snel

ladingsdichtheid

(4.24)

van Ohms

spanning V = VT.F.L.
met een hoeveelheid Q-I.

Dus indien n. ') n
1 0

Als n )n. overheerst de Ohmse geleiding.
o 1

De spanning Vx, waarbij de g~leiding overgaat

naar ruimteladingsbegrensd is [21,22].

'1'1. -= 'l. tf\o ,:>t. •
Gto(..

Hanneer de

Dit veroorzaakt de sprong in de karakteristiek.

De spanning VT F I is gelijk aan:
• • J.

'J"T.f".L. ~ ~NI:':,1.. (h.25)
"1.~o'l:~

Voor V<.Vx is n )n. en overheerst de Ohmse geleiding.
0 1 .

Dit is in fi~ur 4.20 weergegeven.

De afgebeelde grafiek is karakteristiek voor een isolator

met ~~n ondiep trap-niveau. Uit de opgemeten karakteris

tiek van een isolator kan veel informatie gehaald lvor

den over de traps in de isolator.

Yo1': r.l.

FiGUur h.20
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4.3.2 Het Poole-Frenkel-effekt.

Wanneer een elektrisch veld een wisselwerking heeft

met een coulomb-potentiaal barri~re, een donor of een

trap dan wordt de hoogte van de barri~re verlaagd.

Dit proces is de bulk-analogie van het Schottky-effekt

op een grenslaag-barri~re en wordt l1et Poole-Frenkel-

effekt genoemd [23J.
De potentele energie van een elektron in een coulomb-

•
veld is:

~ :: ,- y§.~(~ '"tL- • ( 4.26)

Dit-is 4 maal de potentiaal van een uittredend elektron

volgens betrekking (4.10).

Hieruit voIgt dat de Poole-Frenkel verzwakking van een

coulomb-barri~re in een uniform elektrisch veld,

tweemaal de verzwakking van het Schottky-effekt bij een

zelfde veld voor een neutraal kontakt is.

(4.27 )

(4.28)

(4.29)

Figuur 4.:1. 1

Voor de potentiele energie van een elektron in een

coulombveld, dat een wisselwerking heeft met een elek

trisch veld E geldt:

2.
~l).) -:::::. J. _ lZ • - ~ E ')L.

\flo "1t; Co£t'lt.. 'I
r/Jv.) is maximaal voor Je. ::")2.""" ~ r. e. \ '2..

\'1 IT fo£". EJ
Dan is 6.~Pf-;· 4>0 - ~t»--)d-= I. g,"\ ~1'1. EIf'J. ~ l1r f E'lf. .

In (,,~, co )
Eerder hebben we voor het Schottky-effekt gevonden:

¢,). \I~ lit. ' II
A4s ""(Lntfo~c.o ) . E :::: {?Is·E. ~.' (4.15)

Hierui t voIgt, dat ~p,:::, 1 Bs (4.30)

Frenkel veronderstelde dat de ionisatiepotentiaal E
g

van de atomen in een vaste stof verfuinderd wordt met

een hoeveelheid gegeven door ~rrl:.ll, in een uniform veld.



(4.33)

(4.31)

(4.32)
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Dan is de geleidbaarheid veldafhankelijk en kan geschre

ven worden als:

CT -: cr"o <Z.~r tl?>rr l:: 11'J../'l.~T \ \

met: 0""'0 = C-"U Nc.bp \ -~ biT ~.

~ is de lage veld-geleidbaarheid.

Er geldt dan: ]":.lohft~PtE'I'-/2.OtT~'

]o:cr"E is de lage veld stroomdichtheid. ,)

Volgens Mead ~4] zou de st~oomdichtheid in geval van

traps in de isolator van het coulomb-type gegeven wor

den door:

(4.34)

Dit scheelt een faktor twee in de exponent.

Dit komt doordat de waarschijnlijkheid dat een elektron

bij hoge veldsterkte ontsnapt uit een trap groat is in

dunne films die ondiepe traps bevatten.

Voor dit geval wordt dan ook meestal formule (4.34) ge

bruikt i.p.v. (4.33).

4.3.3 Van elektrode begrensde naRr bulkbegrensde

processen.

Indien we een isolator beschouwen die veel donoren en

diepe traps bevat en we bevestigen elektroden van het

blokkerende type, dan verkrijgen we het beeld dat in

figuur 4.22 is weergegeven.

lJ(?;:-;int 00 stand

+0 i--- .j..-

-----,---7--,Mi' I .' E
,,'\ '\\ --:~,. '\"" ~'" ~..

,I IJ
\.Ii\?u\.\irt\'!~~\;\Q.c.I

eindtoestand

Figuur 4.22
Er vormt zich een uitputtingsgebied, maar ook het in

wandige van de isolator heeft een relatief hoge weerstand,

daar aIle elektronen, die door de donoren aan de ge_~

leidingsband zUn afgegeven, door de diepe traps zUn in-

gevaneen.
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Na het aanleggen van spanning over de isolator, zal in

dit systeem elektronenemissie van de kathode in de iso

lator optreden.

Daar de kontaktweerstand groter is dan de bulkweerstand,

zal het verloop van de I-V karakteristiek/ onafhankelijk

van de dikte zijn, omdat het rneeste van de aangelegde

spanning over het kontakt staat en slechts weinig over

de bulk. ,
Bij een bepaalde waarde van de spanning V

T
zal de kon-

taktweerstand dezelfde waarde aannemen als de bulk-

weerstand. De barriere wordt dan afgebroken.

Hierna is de spanningsval over kontakt en bulk gelijk

verdeeld.

De stroom door de isolator wordt nu ook ""eer afhankelijk

van zijn dikte. We hebben nu weer de bulkbegrensde situatie

verkregen.
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V 1'leetmethode.

5.1 Meetapstelling voar potentiaalmetingen en geleid

baarheidsmetingen.

In figuur 5.1 is de meetopstelling gegeven, die gebruikt

is om geleidbaarheids- en potentiaalmetingen te verrich

ton.

•

_______ -.J

.-- -1- ----HI.
---L-----h

I

Figuur 5.1

In de geschetste epoxyharsklomp bevinden zich de anode

en kathode, waarvan het oppervlak met leitsilber bedekt

is, en drie geleidende roosters welke elk een equipo

tentiaalvlak vormen.

De roosters zUn geleidend verbanden met drie op het

oppervlak van de klomp bevestigde bolletjes.

Indien er nu een spanningsverschil aangelegd wordt tus

sen anode en kathode - deze namen zijn vrU willekeurig

gekozen; het teken van de aangelegde spanning hoeft

niet over~en te komen met de benamingen - is het moge

Iijk om m.b.v. de elektrostatische probes de spanningen

op de roosters te meten. Het principe van de probes wordt

in 5.5 behandeld.

De meting van de stroom die door de klomp vloei t, gebeurt

met een in 5.1~ beschreven stroommeter, die door ~!anders

in samenw'erking met Antonides onb.orpen is en '.aarmee
-13 -lIt.

stromen tot 10 - 10 Ampere kunnen worden gemeten.

Ten behoeve van de stroommetingen is de kathode in twee

segmenten verdeeld.



1 ,5 mm.

2) een blok

anode en

3) een blok

anode en
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Het buitenste segment wordt tijdens stroommetingen ge

aard, zodat de invloed van storingen zo klein mogelijk

'vordt gehouden.

5.2 Beschrijving van de gebruikte epoxyharsklompen.

Bij de metingen is gebruik gemaakt van drie verschillende

klompen epoxyhars:

1) een blok epoxyhars met k\varts als vulmiddel, zonder

roosters en een anode-kaVhode afstand van ongeveer

epoxyhars puur, met drie roosters tussen

kathodej anode-kathode afstand ongeveer 20mm.

epoxyhars puur, met zeven roosters tussen

kathodej anode-kathode afstand ongeveer 21mm.

Het mengsel, dat gebruikt 'verd bij de blokken epoxyhars

zonder vulmiddel bestond uit:

- 100 gewichtsdelen araldiet Hi

30 gmdchtsdelen harder HT 901.

Het mengsel met vulmiddel bestond uit:

- 100 gewichtsdelen araldiet Hj

30 ge,dchtsdelen harder FIT 901;

200 gewichtsdelen kwartsmeel.

Het olok araldiet met kwarts als vulmiddel is speciaal

gemaakt om geleidbaarheidsmetingen aan te verrichten.

Hiertoe is een kleine elektrodeafstand gekozen en z:'jn

er geen roosters aangebracht.

Door een kleinere elektrodeafstandtenemen zal de weer

stand tussen de elektroden kleiner zijn, zodat de stroom

bij een bepaalde aangelegde spanning groter wordt zodat

deze meet~aar is.

De toegepaste roosters bestaan uit stroken pap~er waar

op leitsilber is gespoten. Zie figuur 5.2.

Figuur 5.2 Konstruktie roosters.
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De papieren stroken worden toegepast om het veld tussen

de elektroden zo min mogelijk te verstoren.

De onderlinge afstanden tussen de roosters zijn bij de

twee blokken araldiet 3 mm.

Bij het blok araldiet met drie roosters is de afstand

tussen het buitenste rooster en de elektrodes ongeveer

7 mm, Bij het blok met de 7 roosters is deze afstand 1,5

mm.

Tengevolge van het uitzetterl en inkrimpen van het epoxy

hars tijdens het gietproces, zijn deze afstanden niet pre

cies vast te stellen.

Zowel de anode als de kathode hebben een Bruce profiel,

zie figuur 5.3.

Figuur 5.3 Bruce-prof±el.

Een beschrijving van de konstruktie van dit soort pro

fielen wordt gegeven door Arts ~Ol.

Deze profielen worden toegepast vanwege het feit, dat

het veld tussen twee Bruce-profielen rond de as van

symmetrie homogeen is en aan de rand een veldsterkte

heeft, die de veldsterkte in het homogene gedeelte ner

gens overschrijdt. Bij de hier gebruikte Bruce-profielen

is de straal van het middenstuk van het gesegmenteerde

profiel 27,25 mm.

In dit gebied is het veld homogeen, wat voor onze me

tingen noodzakelijk is.

De konstruktie van het blok araldiet met de 7 roosters

is m.b.t. de situering van de bolletjes, die eeleidend

met de roosters verbonden zijn anders dan bij het blok

araldiet met de 3 roosters.
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Bij het blok araldiet met de dr~e roosters is de konstruk

tie zoals in figuur 5.4 geschetst is, in figuur 5.5 is

de konstruktie geschetst van het blok met de zeven roos-

ters.

---1- --.:~ -:;j.olll..- .::.::.- ...---...... .---

-- ---
--- --

I

Vi'I:r

•
__ ... --+..1.

I

I
Figuur 5.4 i"iguur 5.5
Bij het blok met de 7 roosters liggen de bolletjes alle-

maal in het aangegeven middenvlak en zjjn ze regelmatig

over de omtrek van he~ blok araldiet verdeeld. In figuur

5.6 is dit geschetst.

Bij het blok araldiet met de drie roosters zitten de twee

buitenste bolletjes ter hoogte van de elektrodes. Daar

bij het blok araldiet met de drie roosters de rooster

spanning, vooral van de buitenste roosters, beinvloed

werd door de elektrodes, is bij het blok met de 7 roosters

gekozen voor de geschetste struktuur.

In 5.6 komen we hierop uitvoeriger terug.

Figuur 5.6
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5.3 De gelijkspanning.

Voor het onderzoek moest gebruik gemaakt worden van een

gelijkspanningsbron.

Voor de potentiaalmetingen werd een fotomultiplier

voeding van Eltilips gebruikt, welke een spanning tot

3 kV kan leveren. Aangezien dit voor sommige potentiaal

metingen een te lage spanning w'as, werd er ook nog een :d:o~

Manders ontworpen voeding benut welke tot 30 kV kon wor-•
den geregeld. Deze voeding werd ook gebruikt voor stroom-

metingen.

Voor de stroommetingen is een zeer stabiele voeding ver

eist, aangezien de bij spanningsfluktuaties optredende

stroom de geleidingsstroom zal overtreffen.

We kunnen dit op de volgende mannier inzien:

De klomp araldiet is voor te stellen door een parallel

sehakeling van een weerstand en een eapaeiteit. (fig. 5.7)

Figuur 5.7

''1=
A

c----.- R

Voor de klomp araldiet zonder roosters, die speeiaal

voor stroommetingen werd gegoten, geldt: R~101~ en C~50 pF.

Indien we over het blok araldiet een spanning U aan

leggen, dan kunnen we voor de geleidingsstroom sehrij-

ven:

i = R
U = 10-

16
U.

R
Voor de eapacitieve stroom als gevolg van een rimpel-

spanning U vinden
r

liel =\o(u... = "l;nf.c lIf

met f= 50~h.

,,,,e:
-8= 1,6.10 U.

r

Stellen we dat U = pU, met p <<. 1 ,

dan 'vordt: i
r -8 6 -8= 1,6.10 U = 1, • 10 pU.e r

l>'1oet nu voor een betrouwbare meting gelden, dat

in» i e
dan voIgt hieruit:

-16 » -810 U 1,6.10 pU,

'vaarui t voIgt
-9p <<.6. 10 •
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Om een nauwkeurige meting te garanderen is een rimpel

van maximaal 10-7 tot 10-8 ~~ toelaatbaar bij een frequ

entie van 50 Hz.

Het zal duidelDk zijn dat dit een zware eis is; ter ver

gelijking zij hier vermeld dat de Philipsvoeding een rim

pel heeft van 10-4 %.
De voeding van Handers, lVaarvan in figuur 5.8 het prin-

cipeschema is weergegeven, voldoet enigermate aan de•
g-estelde norm.

, I
I I
1..\:~\b':>....'L ~

I
i I
, 'I
L,"~~'w!;,..1.. - ---l

r------- --~------ ----,
Ui\'?l~"o~c.\\\o{..,f', I \"q,~(\' - VU<WI0'f"/)! ~O'M't'~- f');>~""''--

I V'l.' o\\q, \( \j~'("l:'\~'(" R,.y \It.t~\~'JJl I r

: t' '" Q.'(' I ~ d\U',", 1°-7~
I I I IIr---..J I I

1 r----~ I I- - --'

I I
I ~,.~\.;~- ~\)\'\\1d(t.- I I """"f>IL\. - I

~~OM.~~, ]}\Qb"\;~Q\dl'"
I - <:'O'W\~ho.\~ 4-

I I I I
I I

Figuur 5.8 Principeschema van de gelDkspanningsvoeding.

In de oscillator lVordt m.b.v. twee selektieve versterkers

een sinusvormigsignaal van 30 kHz opge",'ekt. Di t signaal

gaat naar de regelversterker, welke in Ius 1 is opgenomen.

Daze Ius dient voor de stabilisatie van de uitgangsspan-

ning.

Hiertoe wordt de referentie spanning, welke regelbaar

is van 0 - 2,6 V en bestaat uit twee Ni-Ca cellen van

elk 1,3 V aan de ingang van de amplitude-stabilisator

imgevoegd, evenals een gedeelte van 0 - 2,6 V van de uit

gangs spanning.

De regelversterker 1....ordt via een teruggekoppelde verster

ker in de amplitude-stabilisator gestuurd.

Door de uitgangsspanning van de amplitude-stabilisator

wordt namelijk een V.E.T. in de regelversterker gestuurd,

die op zijn beurt de verzwakking van de amplitude van de

oscillatorspanning vergroot of verkleint.

Het zal duidelijk zijn dat bij een vergroting van het uit

gangssignaal de amplitude van de os6illatorspanning ver

kleind wordt, zodat op deze manier de uitgangsspanning

gestabiliseerd wordt.
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De tweede regellus draagt zorg voor de rimpelkompensatie.

In het voorafgaande hebben we gekonstateerd dat dit een

noodzaak is, om verantwoord stroommetinrrcn te kunnen

verrichten.

Via een capaciteit wordt de rimpelspanning van da uit

gangs spanning verkregen. Na versterking en o~<ering van

£ase wordt dit signaal 'opgeteld' bij het ingangssignaal

van de spanningsvermenigvuldiger, zodat de rimpelspan-
•

ning van de uitgangsspanning gekompenseerd wordt.

5.h De stroommeter.

Voor het meten van de zeer kleine stromen van 10-12 _10- 13A

wordt gebruik gemaakt van de eveneens door Manders en

Antonides ontworpen stroommeter.

Deze 'verkt volgens het in figuur 5.9 weergegeven principe.

c
1.

Figuur 5.9 Principeschema stroommeter.

Bij de geschetste stroomrichting is de uitgangsspanning:

Vui t = -~~.d~ ., \/lQ).
<>

Voor yeO) = 0 en I is een konstante stroom krijgen we:

Vui t == - EI l.

Vuit is dus een spanning die lineair met de tijd a£neemt.

D.m.v. een relais wordt de capaciteit C op vaste tijd

stippen, btv. om de seconde, kortgesloten.

De kortsluittijd van enkele ms. is verwaarloosbaar t.o.v.

de oplaadtijd van de capaciteit C.

In £ig. 5.10 is Vuit als funktie van de tijd geschetst.

o

Figuur 5.10
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Uit de helling van Vuit kan het teken en de grootte van

de stroom I bepaald worden. Door de capaciteit C te ver

anderen is het mogelijk een ander stroombereik te kiezen.

Het zal duidel~k zijn dat bij een oplaadtijd van de capa

citeit van 1 sec. (f = 1 Hz), vooral de stoorsignalen

met een lage frekwentie de meting beInvloeden.

5.5 Meetmethodiek htl de potentiaalmetincen.

Bij het hier beschreven onderzoek is gebruik gemaakt van
•

de elektrostatische 'probe' om potentiaalmetingen te

verrichten.

Deze'probe' bestaat uit een cylindrische elektrode, die

geisoleerd t.o.v. een cylindrische afscherming is op~e

steld. Deze elektrode wordt opgesteld in een hartlijn van

de bolletjes die geleidend7met de roosters verbonden

zijn. In fig. 5.11 is een en ander ,,,eergegeven.

Figuur 5.11

De elektrodediepte sis, evenals de afstand d tussen

de elektrode en het bolletje, instelbaar.

Door variatie van deze twee afstanden kan de gevoelig

heid van de 'probe' veranderd worden. Door de Groot [25J
is een onderzoek verricht naar het verband tussen de

spanning V
1

van het bolletje

meter gemeten spanning V
3

als

van de probe tot het bolletje

en de met de elektro

funktie van de afstand d

en de elektrodediepte s.

B~ aanwezigheid van lading op het oppervlak van het

bolletje wordt via kapacitieve koppelingen een lading

op de elektrode geinduceerd, zodat er een spanningsver

schil tussen de afscherming en de elektrode van de 'probe'

:onstaat.

Deze spanning blijkt lineair samen te hanGen met de bo1

spanning. De onnamvkeurigheid van deze meting ligt bin

nen 5%.
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Haenen [27], Arts [28J en 1Heringa [26J hebben met ver

wijzing naar do literatuur deze methode van meting ui t

voerig beschreven. Voor moer informatie zij hiernaar ver-

wezen.

5.6 IJken van de 'probes' t.b.v. de pctentiaalmetingen.

Om de roosterspanningen te kunnen meten, moe ten de 'pro

bes' geijkt worden. Dit gebeurt met de in fig. 5.12

weergegeven opstelling.

Jct~~l.o_ "'""t,,-
fL" _~\l~ "o\~ •

~
oJl

I
\j """"'\t.'\"

--+W----~-"_J I
I

-- "_1
1

Figuur 5 .. 12

De roosters werden, evenals de anode en de kathode, op

een potentiaal van h kV gebracht (wisselspanning 50 Hz).

De op do elektrometer aangegeven probespanningen werden

nu d.m.v. het varieren van de afstand tussen bol en pro

be geUj15gemaakt. Om de J ineari tei t te kontroleren werden

ook de probespanningen gemeten bij 2 ky en bij 8 kV.

De resultaten zijn in tabel h.1 weergegeven.

Vbol ~\rl Vpr,(mv] V 2 [my] Vpr3 [mY] grootste % af",-. t.o.v.pr
4 kV meting.

2 16,2 16,2 16,2 2,9

h 31 ,5 31,5 31 ,5 ijkspanning

8 63 63 63 °
tabel 5.1

De procentuele afwijkingen t.o.v. de h ky meting waren

minimaal. De afwijking bij 2 kv wordt ,vaarschijnl.ijk ver

oorzaakt door do invloed van stoorsigna~en.

Om nu te kontroleren wat de 'probes' van elkaar 'zien',

wordt btl -een volgend experiment de kathode geaard,-ter-
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wijl de roosters en anode op 4 kV potentiaal worden ge

bracht. Dit gaf de volgende meetresultaten •

....

f!nvJVbollk~] v······ V ') [mV] V 3 DnVJ gr. 00 aflvUking
pr1 pr"" pr I

4 31 • 1 31.2 29,0 7,9

tabel 5.2

De grootste procentuele afwijking wordt veroorzaakt door

de 'probe' die zich het dicJitsilbij de geaarde kathode

bevindt. De probes 'zien' dus teveel van hun omgeving.

Om di t effekt zo klein mogelijk te maken, kunnen l.,e de

gevoeligheid verkleinen door de elektrodediepte te ver

groten. Dit verkleint het 'zichtveld' van de probes.

Vbol (kv] V 1 [mY) V ') [mY] V 3 [mY] gr. I)! afw. _toestand,0pr pr_ pr

4 6,45 5,8 8,2 anode en
kathode 4 },

4 6,4 5,95 8,35 2,6 anode
geaard

tabel 5.3

In tabel 5.3 zDn de meetresultaten gegeven na vergroting

van de elektrodediepte. De grootste afwljking is nu 2,6~~.

Dit is aanvaardbaar, zeker ook gezien de meetonnauwkeu

righeden.

De probes kunnen nu weer geljkt worden. De resultaten

hiervan zljn in tabel 5.4 weergegeven.

Vbol [k~] V 1 QnVJ V ? lmVJ V (mV] c;r. ot, afwijkingi"pr pr_ pr3

2 3,55 3,55 3,55 17,4

4 6,05 6,05 6,05 ijkspanning

8 11 ,6 1 1 , '{ 11 ,6 1 ,7

tabel 5.4

De probes werden bij 4 ky geijkt, waarblj de kathode geaard

werd, aangezien dit het beste met de latere meetsituatie

overcenln..am. Ui t tabel 5.4 blijkt dat voor kleine signalen

de afwijking van de Tineariteit groot is. De oorzaak van

deze afwijking bleek de invloed van stoorsignalen in de

voedingsspanning van het net te zljn.
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Deze hadden een konstante grootte van 1 mY. Het zal

duidelijk zijn, dat door. de geringe gevoeligheid van de

probe deze stoorsignalen een grote invloed hebben bij

kleine signalen.

Om dit te voorkomen kunnen we een RC-filter toepassen

en de gevoeligheid van de probes iets vergroten.

Aangezien hierdoor ook het 'zichtveld' van de probes

weer vergroot wordt, gaan we de probes op een andere
•manier ijken.

\'le gaan d.m.v. een weerstandsnehverk de op de roosters

bij potentiaalmetingen veruachte spanningen opdrukken.

De invloed van het 'zien' door de probes van de omge

ving wordt hierdoor a.h.". in de ijking verdisconteerd.

De gebruikte schakeling zag er als voIgt uit:

Figuur 5.12 Heetopstelling bij het ijken van de probes.

De toegepaste weerstanden hadden de volgende waarden:

R1\1i\nl R2~1l] R3t-'ILJ R It;,;l'l.J n ~ ...
[I· "'\.tot·~

2,8 1 , 32 1 , 32 4, J~8 9,92 nominaal

2,41 1 , 16 1 , 16 3,89 8,62 gemeten

tabel 5.5

Bij het opdrukken van de spanningen is uitgegaan van een

afstand tussen anode en kathode van. 20 mm, terwijl de

afstanden van de roosters gemeten t.o.v. de kathode resp.

6,9 en 12 mm bedroegen.
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Bij de gebruikte waarden vanRen C was de afsnijfrekwentie

van het laagdoorlaatfilter 59 Hz, zodat de hogere har

monischen van het lich.tnet onderdrukt ","erden.

Bij een anodespanning van 4 kv zijn de berekende rooster

spanningen, bij toepassing van het ,v-eerstandsnetwerk:

Vr1 = 2,196 kV.

Vr2 = 1, 657 kv.
V

r3
= 1,120 kv.

o
De invloed van de stoorsignalen was met toepassing van

het laagdoorlaatfilter nog 0,24 mY. Bij een probespanning

van 5,2 mV (4,96 gecorrigeerd voor de invloed van stoor

signalen) voor probe 1, moesten V 2 en V 3 resp. 3,98pr pr
en 2,77 mV zijn.

In tabel 5.6 zijn de geijkte probespanningen weergegeven

voor anodespanningen van 2,~4, 6 en 10 kyo

V Lkv] Vpr1 tmV] V ? [mY] V 3 [mV] gr. % af,v- • t.o.v. it kV
a pr_ pr

2 2,69 2,07 1 ,43 4,4

4 5,2 3,97 2,74 ijkspanning

6 7,95 6.08 it- , 15 2, 1

10 12,8 9,92 6,75 1 ,5

tabel 5.6

Deze procentuele afwijkingen zUn alleszins acceptabel.

Indien we anode aarden en de kathode op een potentiaal

van 4 ky brengen, kunnen we het 'zien' van de probes

van de omgeving testen.

VkDna Vpr1
(mV] V 2 [mY] V 3 f)TIvJpr pr

4 4,31 5,53 6, 7i~ berekende spanning

4,25 5,6 7, 1 gemeten spanning

-1 ,4 + 1 ,3 +5 o~ af,v-ijking,

tabel 5.7

Deze waarden zijn redelijk.

lve kunnen nu de juiste afstanden van de roosters gaan

bepalen door een potentiaalmeting te verrichten.

Het weerstandsnetwerk dat voor het ijken van de probes

gebruikt is, kan worden verwijderd.
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De kapaciteiten tussen de anode en de roosters, tussen

de roosters onderling en tussen het rooster en de kat

hade bepalen de verdeling van de potentiaal in het bloke

De weerstand tussen de roosters en de anode resp. de

kathode is veel groter dan de capacitieve impedantie

bij 50 Hz.

Bij 50 Hz en C ~ 50 pF is

tussen de elektrodes is

C =4£.. ~, kunnen we dus

van de roosters tot de

\z) = ~(,.= 6.107 n.. De "reerstand

~1016~ • Aangezien voor C geldt
•

via pot. metingen de afstanden

elektrodes bepalen. We kunnen

hierbij gebruik maken van het fei t dat de afstand tussen

de roosters J mm is.

Om onze meting te kontroleren, bepalen we ook de afstan

den bij polariteitsomkering van de spanning.

Voor de fout die de probe veroorzaakt, kunnen we kor

rigeren. In tabel 5.8 zijn deze meetgegevens verwerkt.

Va Dev] Vk[ky] V 1 (mV] V tmV] V J [mY] V1 t.vJ V2 l..vJpr pr2 pr

4
-

l.~ , 68 J,49 151~50 2,JJ 207J

0 4 J,71 h,80 6,04 1641J 2166

V
J

tV} V - V2 [VJ V2 - VJ IV] E LV/mm] d
tot

tmm)
1

10J2 527 514 17J 2J, 1

2676 522 510 172 2J,2

]d
J

[mm d
2

[mm) d 1 [mm]

5,9 8,9 11 ,9

7,6 10,6 1J,6

tabel 5.8

In tabel 5.8 zijn de gekorrigeerde probespanningen ge

geven voor de 'afleesfout' van de probes.

De afstanden d
1

, d
2

en d
J

zijn gegeven t.o.v. de kathode

Zoals uit tabel 5.8 blijkt komen de berekende veldsterkte
rJ.t

evenals'lberekende kathode-anode-afstande1tgoed met elkaar

overeen. De afstanden tussen de roosters en kathode ko-

men voor beide gevallen echtcr niet met elkaar overeen.

De oorzaak, welke voor de~e fout verantwoGrdel~k is,

moet waarschijnlijk gezocht worden in de parasitaire kapa

citeit tussen bol en aarde.
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Bekijken we fig. 5.12, dan is daarin een voorstelling

gegeven van de resp. kapaciteiten tussen de roosters,

de anode en de kathode en de parasitaire kapaciteiten,

zowel voor het geval dat de anode geaard is, als voor

het geval dat de kathode geaard is.

Figuur 5.12 Voorstelling van de parasitaire kapaciteiten

De waarden die in figw 5.12 zijn geschreven zijn m.b.v.

de Wayne-Kerr~bridge gemeten.

In ons geval blijken deze parasitaire kapaciteiten niet

verwaarloosbaar te zijn. Het zal duidelijk zijn dat de ge

meten spanningen t.g.v. de parasitaire kapaciteiten te

laag zijn.

Voor geval a

V1'> 2073 V

V2 >1545 V

V3 >1032 V

(anode +4kv)zal gelden:

De par. cap. zullen V1 relatief meer

verlagen dan V2 en V
2

relatief meer dan V
3

•

Voor geval b (kathode +4kV) zal gelden:

V <1644 V V1 = 4000 - V <2356 Va a
Vb <,21lJ4 V V2 = 4000 - Vb <1834 V

Vc \ 267 6 V V
3 == 4000 - V <1324 V

c

Hier geldt dat V
3

relatief meer verlaagd is dan V2 en

V2 meer dan V1 •

We kunnen nu de voorwaarden opschrijven waar V1 , V2 en V
3

aan moeten voldoen.

2073 <- V1 <2356

15l~5 <V2 <. 1834

1032 <. V3 <1324

Hierbij zal gelden dat V1 dichter bij

2356 V ligt, dan bij 2073 V. Voor V
3

geldt

dat V
3

dichter bij 1032 V ligt, dan bij

1324 V.
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Ui t het voorgaande kunnen 10le konkluderen dat we de af

standen van de roosters tot de anode resp. tot de kathode

niet precies kunnen berekenen.

De problemen die we t.g.v. de konstruktie van het blok

araldiet met 3 roosters gehad hebben, leidde~tot een

andere konstruktie van het blok araldiet met 7 roosters.

De voornaamste bezwaren tegen het blok araldiet met de

drie roosters waren~

•
1. De bolletjes waren te dicht bij elkaar;

2. De twee buitenste bolletjes zijn te dicht bij de anode

en de kathode.

Daarom is het blok araldiet met de 7 roosters als voIgt

gekonstrueerd:

1) De bolletjes z~n verdeeld over de omtrek van het aril

diet, waardoor een zo groot mogelijke afstand tussen

de bolletjes gecreeerd wordt;

2) De bolletjes bevinden zich allem~al in het vlak, dat

midden tus~en anode en kathode ligt en bovendien even

wijdig aan de anode en de kathode is, waardoor het

'zicht' van de probes op de anode en kathode minimaal

gemaakt is.
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VI Meting-en.

6.1 Geleidbaarhei.dsmetingen aan epoxyhars.

6.1 .1 Inleidinr;.

lfe ",villen in di t hoofdstuk de verrichte experiment en

beschrijven, die ons een indruk moeten verschaffen in

de geleidbaarheid van epoxyhars.

Hiervoor is een klomp ep6xyhars beschikbaar, die zo

als reeds eerder is beschreven, bestaat uit een meng

sel van araldiet B, harder en kwartsmeel in een be

paalde verhouding tot elkaar.

Verder zijn twee elektrodes ingegoten zoals in fig. 6.1

geschetst is.

Figuur 6.1

Deze bestaan uit Bruceprofielen om langs de geschetste

as van symmetrie een homogeen elektrisch veld te cre

eren. De benedenste elektrode is gesegmenteerd, zodat

bij aarding van het buitenste gedeelte een afscherm

elektrode ontstaat, die de invloed van stoorsignalen

zo klein mogelijk moet houden.

De elektroden zijn geleidend,.doordat ze met 'Leitsil

ber' bestreken zijn.

6.1.2 Eniee verkennende metingen.

Omdat we niet in de klomp araldiet kunnen kijken om

te zien of de configuratie na het gieten van het blok

nog zo is zoals in fig. 6.1 getekend is, werden eerst

m.b.v. de Scheringbrug en de Wayne-Kerr brug enige

metingen verricht.

Het zou bijv. kunnen dat een van de aansluitdraden

tUdens het gietproces is losgeraakt van de el.ektrode.
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Hierdoor zou de capaciteit van het blok kunnen ver

anderen. Dit kunnen we kontroleren door capaciteits

metingen te verrichten. De impedantie van het blok

araldiet kunnen we voorstellen door de paraIIelscha

keling van een ideale kondensator en een ideale

l-leerS tand. De waarden hiervan kunnen '-le bepalen m. b. v.

de Scheringbrug, waarmee bij hoge spanning en Iage

:frekwentie wordt gemeten en m.b.v. de Hayne-Kerr brug,

waarmee bij Iage spanning' en hoge frekwentie wordt

gemeten.

De opstelling van de Scheringbrug is weergegeven in

fig.-6.2. BU de in fig. 6.2 weergegeven opstelling

geIdt:

ll>.N\ &-: \.,,)~... (... ::: \.., R., Cli ;

C'), -::. eN QVRl.' (J'

]
Figuur 6.2

De gevonden resultaten zUn in tabel 6.1 vermeld.

Pet S cherinp;hru,,;, Net 'vA-vne-Kerr brue;

vt!<vl tan LIb] C [pFJ 1x t!LCIW\J S>" tnt.-1 ex {pF]x

2 0,6 45 1,9.10
12 4,1.10 10 66

5 0,6 45 1,9.10
12

10 0,65 1-1-5 1,7. 1012

15 0,69 45 1,6.10
12

20 0,7 45 1,6.10
12

·tabeI6.1

Voor de relatieve dielektrische konstante geldt vol

gens fabrieksgegevens t3):
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Detektor zichtbaar te maken zijn.

£r 3,7 3,9 voor araldiet B puur;

£r 4,0 4,2 voor araldiet B gevuld met kwarts.

Het oppervlak van de door ons gebruikte klomp dat
OJ. l \1 '1ef'f'eetief' stroom doorlaat bedraagt TIl" ;:::. 'IT 'l~.l i~

De af'stand tussen de elektrodes bedraagt 0,15 em.

We kunnen nu de verwaehte waarde van de eapaeiteit

van het blok berekenen:

C ':::. £"0 t( ~ ~ Sg ,6 pt.
Dit wijkt enigzins af' van'de met de Scheringbrug, resp.

de Wayne-Kerr brug gevonden waarden, doch dit is waar

sehijnlijk te verklaren ui t de onnauwkeurigheid waarmee

e en d bekend zijn.
r

Daar·epoxyhars een sterk polaire stof' is, is het niet

zo verwonderlijk dat elk van beide meetmethoden een

verschillende waarde van de soortelijke weerstand op

levert.

De vooraf'gaande metingen duiden erop dat de conf'igu

ratie in het blok inderdaad zo i~, als in fig. 6.1

gesehetst is.

We gaan nu met behulp van de Discharge-Detektor na of'

er par~i~le ontladingen in de klomp araldiet optreden,

indien er een spanning tussen de elektrodes wordt

aangelegd. Interne ontladingen in het blok araldiet

zouden namelijk onze latere metingen ongunstig kunnen

beinvloeden.

Stel dat een van de elektrodes het in f'ig. 6.3 geschet

ste beeld vertoont. De twee lagen 'Leitsilber ' die op

de elektrodes zijn aangebracht, zou

den t.g.v. het gietproc~d~ van el

kaar gegaan kunnen ~ijn. Dit zal

in de klomp interne ontladingen

veroorzaken, die met de Discharge-
Figuur 6.3
, I

De meetopstelling met de D.D. is in f'ig.6.4 gegeven.

Fieuur 6.4

CtJ IbOP~
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De werking van de meetopstelling met de D.D. is als voIgt:

Bij punt A vloeit een s~nusvormige stroom waarop eventu

ele ontladingen zijn gesuperponeerd. Hieraan wordt nog

een calibratie-impuls toegevoegd, d.m.v. een calibratie

stapfunktiegenerator.

De in punt A optredende spanning wordt m.b.v. een trans

formator omhooggetransformeerd en op de D.D. zichtbaar

gemaakt d.m.v. een Lissajouxfiguur waarbij op de x-as het
•

ineangssignaal van de D.D. en op de y-as een 50 Hz sinus-

spanning wordt aangesloten.

De ontladingen zijn dan zichtbaar in de vorm van impulsen

op de ellipsvormige Lissajoux-figuur 34'. De calibratie-
.. dO

impuls is in grootte regelbaar, zodat de grootte van de

ontladingen gemeten kunnen worden.

Bij deze metingen bleek dat het blok araldiet tot 20 kv

ontladingsvrjj is. Di t is voor onze toepassingen ruim vol

doende.

Ter kontrole werd ook nog aan de klomp gemeten zoals in

fig. 6.4 is gesch€tst, doch nu met de afschermelektrodes

niet geaard, maar zwevend. In dit geval werden reeds bij

5 kv ontladingen gemeten. Uit deze metingen kunnen we

konkluderen dat bet imvendige van het blok araldiet in

derdaad is zoals in fig. 6.1 geschetst is.

6.1.3 Geleidbaarheidsmetinrren.

6.1.3.1 Heting-en aan aen ]';:lomp bestaande ltit een mengsel

van araldiet B ~n kwarts.

In fig. 6.5 is de opstelling weergegeven, waarmee de ge

leidbaarheidsmetingen aan de klomp araldiet verricht zijn.

b
/ /1

Of~\.c.\,W,ca 'Voo~ h..\ <mc.\"", 'VON\.

0vI\\o.o.e\~~0'WV't"'~
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Indien we in een opstelling zoals geschetst in fig. 6.5a

aan het blok epoxyhars, een spanning aanleggen, dan zal

er een stroom gaan lopen, die als funktie van de tijd

kleiner wordt en tenslotte een min of meer stationaire

'''aarde bereikt.

Het stroom-tijd verband is voor vele i~olatiematerialen

van de vorm t-n • Dit is reeds vele malen bij metingen ge

konstateerd [8,35,36J.

Deze tijdsafhankelijkheid wor~t veroorzaakt door de volgen

de effekten welke in de isolator optreden:

1) dipolaire polarisatie;

2): ionendrift;

3) elektronenladingstrapping.

De tijdsduur die nodig is voordat de stroom een min of

~eer stationaire waarde bereikt, bedroeg in ons geval

vaker 1 a 2 dagen.

WeI werd duidelijk dat het bereiken van de stationaire

'''aarde van de stroom veel langer duurde indien de span

ning over het_blok araldiet werd aangelegd vanuit de

'maagdel~ke' toestand van het blok, t.o.v. het geval dat

er reeds eerder een spanning op het blok stond en deze

spanning verhoogd werd.

De stationaire eindwaarde was echter in beide gevallen

gelijk. Dit effekt is ook reeds gekonstateerd door Lovell

t:n] .
In grafiek 6.1 zijn zowel de laad- als ontlaad-krommen

van het blok araldiet weergegeven voor V = -2 ky.

Er is gemeten volgens de in fig. 6.5 weergegeven opstel

lingen. Het is duidelijk dat de polarisatiestroom erg

groot is.

Een methode om de stationaire stroom te bepalen, is de

ontlaadstroom, die enkel polarisati~stroom is, af te trek

ken van de laadstroom, die stationaire stroom plus po

larisatiestroom is.

In ons geval is dit praktisch niet uitvoerbaar, daar de

polarisatiestroom groot is t.o.v. de stationaire stroom.

In grafiek 6.2 is duidelijk te zien dat de ~stationaire

waarde van de stroom inderdaad bereikt is. In hoofdstuk

3.3 hebben we vastgesteld dat door In(R) tegen In(t) uit

te zetten te kontroleren is, of de stationaire waarde

van de stroom inderdaad bereikt is.
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Ook in ons geval blijkt het Verband tussen stroom en t~d

. -n
voor eru<ele deeaden van t van de vorm t te zijn.

In grafiek 6.3 is de stroom tegen de tijd dubbellogarit

miseh uitgezet wat inderdaad in een reehte lijn resulteert.

've kunnen ui t grafiek 6.3 n bepalen:

n = In !i; /" In ~'l. = 0, 8
1" '-12 12

voor 1 1 = 5,2.10 A, 1 2 = 0,54.10- A en t 1 = 780 sec

en t 2 = 14220 sec. •

Dit is een gebruikeIijke waarde voor n.

In grafiek 6.4 zijn voor V = -10 kV de laad- en ontlaad

kromme dubbeIIogaritmiseh uitgezet.

Hier vinden we n = 0,78 voor Iaadkromme en n = 0,88 voor

de ontlaadkromme.

Het versehil in n tussen de Iaad- ftn ontlaadkromme is te

verklaren ui t het aam"rezig zijn van de stationaire stroom

bij de Iaadkromme en natuurIijk door de optredende meet

fouten. We kunnen uit het voorgaande weI konkluderen

dat zowel de Iaad- al~ de ontlaadkrommen voor versehil

Iende voltages volgens dezeIfde krommen veriopen.

Bij de gemeten krommen werd steeds vanuit 'maagdelijke'

toestand gemeten. 'I"'laagde lijke I toestand betekent in di t

verband dat het blok araldiet minstens 24 uur kortgeslo-

ten was.

Tenslotte is in grafiek 6.5 de stationaire waarde van de

stroom als funktie van de spanning uitgezet.

Zoals uit deze grafiek blijkt, was de stationaire stroom

niet altijd konstant, doeh varieerde enigszins.

Daarom zijn in grafiek 6.5 de krommen a en b gegeven,

die resp. de grootste en de kleinste weerstand aangeven.

De soorteIijke weerstand kan berekend worden volgens de

formule:

o - Y .R
J - l:. d In~J (6.3)

Hierin is V : de aangelegde spanning;

I de gemeten stationaire stroom;

A het effektieve oppervlak waardoor de ge

meten stroom liep; : <c"-'J

d : de afstand tussen de ~lektrodes.[e",1.

Voor d = 0,15 em en A = 24,6 em
2

vinden we voor de soorte-

lijke ~"reerstand 9 ::: "l,b -C).,~ . \0 lea n~.
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Dit is de soortelljke weerstand voor araldiet B gevuld

met kwarts. Volgens de. lit. [3] zou de soortelijke weer-
16

stand 2 - 3.10 Th>t.bedragen.

Wij vinden een soortelijke weerstand welke een ~aktor 100

hoger is. Dit kan missehien verklaard worden door het

feit dat de in de lit. opgegeven waarden gemeten zijn

bij lage spanningen.

6.1.3.2 Metinf,'en aan een plaat,"je, bestaande uit puur
•

araldiet B.

We hebben eveneens de soortelijke weerstand bepaald van

een plaatje puur araldiet B.

De gebruikte meetopstelling is als in fig. 6.6 is ge

sehetst. Er werd wederom gebruik gemaakt van zowel de

voeding als de stroommeter, die door Manders in samen

werking met Antonides ontworpen zijn •

....~~_......._q...\),,\bct.-c
Q~c..\)..·\l(,i \:)

Figuur 6.6

Het onderzoehte plaatje was eirkelvormig, waarbij op de

in fig. 6.6 aangegeven plaatsen 'Leitsilber' was aange

braeht. Ook bij deze opstelling is gebruik gemaakt van

afschermelektrodes.

De dikte van het plaatje is 0,15 em terwijl de straal

van het oppervlak waar de gemeten stroom doorging 2,8 em

bedroeg.

De stationaire stroom tijdens de meting, welke bij -5 kV
-12

ge~ehiedde was 1,3.10 A.

Volgens formule (6.3) kunnen we de soortelijke weerstand f
berekenen. Deze bedraagt ongeveer 6.10 17 fLOW\.

We vinden een waarde, welke een faktor 4 ~ 5 kleiner is

dan de soortelUke weerstand van het araldiet dat met

kwarts vermengd is.

Volgens de lit. LJJ zou de soortelijke weerstand 2 ~ 3.10
16

f\~ bedragen.
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6.1.3.3 Heting-en aan een klomp epoxyhars uit puur aral

diet B met drie roosters.

Na de voorgaande metingen zDn nog meting-en verricht ter

bepaling van de geleidbaarheid van een klomp epoxyhars

bestaande ui t puur araldiet waarin drie roosters ","aren

aangebracht.

Allereerst werd volgens fig. 6.7 gemeten.

y

Figuur 6.7
De af'stand d tussen de elektrodes bedroeg nu ongeveer

2 em. Dit betekent dat de stroom er~ klein wordt,nl.

circa een f'aktor 13 kleiner dan in het vorige geval.

De stationaire stroom, in,~de vorige meting gerneten, is

al op de rand van de mogelijkheden van de beschikbare

apparatuur.

Zoals we in het voorgaande reeds gekonstateerd hebben

wordt de grens van de mogelijkheden bepaald door de ge-
.t,,;" •

lijkspanningsbron. Indien de gel~ stroom erg klein wordt
v"·gaat de capacitieve stroam de ge~; stroom overtref'f'en.

In dit geval bleek de stroom inderdaad te klein om te

meten.

Daarom werd getracht om de volumestroom te meten. Deze

meting wordt op de in fig. 6.8 weergegeven wDze uitge

voerd.

Figuur 6.8

~-=--.:c~i-t-===-==-=;I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.----!
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Eij deze meting bleek de stroommeter overstuurd te raken.

Ook na geruime tijd, meer dan twee dagen, bleef dit zoo

We kunnen hieruit konkluderen dat er aanzienlijke opper

vlaktestromen lopeno

In de opstelling zoals geschetst in fig. 6.7 vloeiden

de oppervlaktestromen naar aarde, doch in de in fig. 6.8

weergegeven opstelling vloeien deze stromen eveneens door

de stroommeter.

Dit heeft ook gevolgen voor tie potentiaalmetingen.

Dit betekent namelijk dat de potentiaalmetingen beInvloed

worden door de oppervlaktestromen.

Normaal wordt aangenomen dat de oppervlakteweerstand een

faktor 103 groter is dan de volumeweerstand. Dit blijkt

in ons geval niet zo te zijn.

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer grote

waarde van de volumeweerstand.

Vervolgens werd getracht om de invloed van de oppervlakte

stromen te elimineren, door op de in fig. 6.9 weergegeven

manier temeten. tV

Figuur 6.9

Op de in deze figuur aangegeven plaatsen werden ringen

van leitsilber aangebracht.

Door nu de aangegeven ring te aarden, werden de opper

vlaktestromen naar aarde afgeleid zodat deze niet door

de stroommeter vloeiden.

Het elimineren van de oppervlaktestromen resulteerde in

dendaad in het niet meer vastlopen van de meter, doch

de stroom door de stroommeter bleek zo veranderlDk dat

er over de waarde van de stroom geen zinnig woord te zegge

v:tel.

Doze onstabiliteit van de stroom Yond zeer waarschijnlijk

zijn oorzaak in de geringe grootte van de stationaire

stroom en in de afschorming.
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In dit geval zijn er nl. geen schutelektrodes aanwezig.

Tenslotte is er nog getracht om een .indikatie te krijgen

over de grootte van de opp. stromen, door op de volgende

manier te meten. Zie fig. 6.10.

v

Fie;uur 6.10

Dit bleek weer zeer veranderlijke - soms zelfs negatieve 

waarden van de stroom op te leveren, zodat de grootte

van de oppervlaktestromen in dit experiment niet vast

gesteld kon worden.

Bij de potentiaalmetingen komen we op deze metingen terug.

6.2 Potentiaalmetingen.

6.2.1 Inleidinrs.

In dit gedeelte zullen de resultaten besproken worden

van de verrichte potentiaalmetingen.

Er zijn potentiaalmctingen verricht aan twee klompen aral

diet en weI aan het eerder genoemde biok uit pure aral

diet met drie roosters en aan een blok puur araldiet met

7 roosters.

Het blok met de 7 roosters is naderhand gekonstrueerd

en is konstruktief verbeterd t.o.v. het blok met de drie

roosters.

In hoofdstuk 5 is dit behandeld. Ook het biok met de ~e

ven roosters is op ontladingen getest met de Discharge

Detektor, 'vaarbij bleek dat dit blok tot minstens 10 kY

ontladingsvrij is.

Voor ons onderzoek is dit ruim voldoende.

Met behulp van de lvayne- Kerr brug 'verd bepaald of er

in het blok tijdens het gieten geen ~erbindingen waren los

gee;aan, bijv. tussen rooster en bolo
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metingen gaven de volgende resultaten.

~"l- -

C12 = 95,3 pF '2,- --

C
23 93,2 pF/ '1-- --

= C?"

"fC
34 = 94,3 pF

5 -

C
45 = 94,7 pF 1.- -

C
56

=101,6·pF 1-- -

C
67 = 97,5 pF ("~o\hodq.""l

Figuur 6.11

Voor het meten van een bepaalde capaciteit werden aIle

andere capaciteiten via de bolletjes kortgesloten.

In fig. 6.11b is dit voor het meten van de capaciteit

C
34

,...eergegeven.

6.2.2 Potentiaalmetinrre6 aan een blok met drie roosters.

De meting werd uitgevoerd aan de in fig. 6.13 weergegeven

opstelling.

\J

Figuur 6.13

<l.lc..\(ho~

==l';ffil~:::::::::*1't"M.\1I.Y"

De overzetverhouding is:

Vroos ter ~. 106

V
probe

Bij de eerste meting werd de anode geaard en de kathode

op -4 kV gebracht.

In grafiek 6.6 zijn de roos terspanningen als funktie van

plaats en tijd gegeven.

Om een onrlerlinge vergelijking van de diverse grafieken

mogelijk te maken zijn zowel de afstanden als de spanningen

van de roosters t.o.v. anode en kathode in ra opgegeven.
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Zoals uit grafiek 6.6 blijkt, stijgan de spanningen als

funktie van de tijd in de richting van de 100 %, wat over

eenkomt met 0 volt.

In grafiek 6.7 zijn de roosterspanningen expliciet als

~unktie van de tijd weergegeven. lye kunnen ui t het voor

gaande konkluderen dat de spanningen naar de hogere po

tentiaal neigen.

Om dit te verifieren werd z9wel de anode- als de kathode

spanning met 4 ky verhoogd, zodat de potentiaal van de

anode 4 KV ,.,erd en die van de 1<:a thode 0 V.

De betreffende meetresultaten zijn in grafiek 6.8 ver

werkt. Echter nu blijkt dat de spanningen naar de lagere

potentiaal neigen nl. in de richting van 0 v.
Uit de voorgaande metingen blijkt dat de spanningen niet

naar de hogere potentiaal, doch naar aardpotentiaal

neigen.

Dit zou verklaard kunnen worden door de volgende reda

nering. Als de lading op de bolletjes sneller door de

omringende lu~ht wordt geneutraliseerd dan dat deze door

het materiaal wordt aangev'Oerd, gaat de spanning naar

o Volt.

Anders gezegd, het lijkt erop dat de luchtweerstand klei

ner is dan de materiaal-weerstand.

In de lucht zijn altijd verontreinigingen en vrije ionen

paren aanwezig. Aangezien de literatuur over dit onder

werp niet eenduidig is, werd de ladingsafname van een

bolletje dat in de vrije ruimte hangt gemeten.

Dit experiment is in de appendix beschreven.

Uit deze onderzoekingen bJijkt dat indien de potentiaal

metingen in een kleine afgesloten ruimte worden uitge

voerd, m.a.w. in een omgeving waarin nagenoeg geen lucht

circulatie optreedt, de ladingsafname t.g.v. de omrin~

gende lucht veel geringer is.

Zoals uit het ladingsonderzoek bleek zouden nag betere

potentiaalmetingen verricht kunnen worden in argon~_

In argon als omringend medium werd er nau\velijks een

afname van de ladingen van de bolletjes gekonstateerd.

Doch hat bleek praktisch niet uitvoerbaar om argon als

omringendmedium te gebruiken, voor de potentiaalmetingen

aan klompen araldiet.
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Om echter enigszins een kleine, afgeschermde ruimte te

cre6ren, werd besloten.de potentiaalmetingen voort te

zetten in een plastictent.

In grafiek 6.9 zijn de resultaten van de meting van de

roosterspanningen in een afgeschermde omgeving weerge-

geven.

De ka thode is hierbij op 0 ~V, de anode op -8 kV gebracht.

Zoals uit de grafiek te zien is, stijgen de roosterspan-,
ningen niet naar aardpotentiaal.

Ten opzichte van de vorige metingen kunnen we konklu

deren dat het lijkt dat de invloed van de omgeving op de

bolspanningen minder is geworden.

Na be6indiging van de metingen werden de anode en de

kathode kortgesloten en op aardpotentiaal gebracht.

De polariteit van de polar~satielading is het o~gekeerde

van de polariteit van de roosterspanningen tijdens de

meting. Dit klopt, immers de polari~atieladingen in het

materiaal zullen het uitwendig aangelegde veld trachten

te verkleinen~'

De afname van polarisatielading na kortsluiting van anode

en kathode ging, zoals te verwachten was, erg langzaam.

In grafiek 6.10 zijn de metingen van de roosterspanningen

in een afgeschermde omgeving weergegeven na omkering van

de polariteit van anode- en kathodespanning.

Nu blijkt echter dat, na een dag reeds, de spanning 'van

rooster 2 de laagste potentiaal aanneemt. Het zou dus

kunnen dat de roosterspanningen af~ankelijk zijn van de

voorgeschiedenis, ook al is het blok voordat de meting

begon, kortgesloten geweest.

Om dit te verifi6ren werd de polariteit van anode- en

kathodespanning weer omgepoold, nadat het blok 24 uur

kortgesloten geweest was.

De metingen hiervan ?ijn in grafiek 6.11 weergegeven.

De aangelegde anode- en kathodespanning zijn dus nu het

zelfde als bij grafiek 6.9.

Inderdaad blijken nu de I stationaire ,.,aarden'van de roos

terspanningen op andere waarden uit te komen dan bij

grafiek 6.9.
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Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de spanning

van rooster 3. In grafiek 6.9 was de 'stationaire waar

de' 60 ~ van het anode- kathode spanningsverschil.

In grafiek 6.11 is deze spanning 54 %. Dit is in feite

nog niet zoveel, doch het veroorzaakt ,....el een ander span

ningsverloop.

Ui t voorgaande metingen mogen w'e konkluderen da t het

epoxyhars een lange geheugeQwerking heeft en het zelfs

de vraag is of het materiaal nog weI in maagdelijke toe

stand terugkomt.

6.2.3 Metingen aan een biok met zeven roosters.

Aangezien het zeer interessant is om het potentiaalver

loop ook aan de overgang metaal-isolator te meten, werd

een blok araldiet met 7 roosters gemaakt.

Na de ijkprocedure werden hieraan potentiaalmetingen

verricht.

In grafiek 6.12 zijn de roosterspanningen gegeven als

funktie van plaats en tUde

Uit de grafiek blijken duidel~k twae dingan:

1) grote spanningsval aan de ovcrgangen metaal-isolator;

21 de roosterspanningen hebben de neiging naar aardpo-

tentiaal te gaan na verloop van eijd.

Het is duidelijk dat het polarisatiemechanisme erg lang

zaam verloopt.

Verder zou de grote spanningsval aan de overgangen erop

kunnen duiden da t ,,'e hier te maken hebben met blokkerende

elektrodes. Dit is in hoofdstuk 4 op pagina 25 reeds be

handeld.

De overgangsweerstand is dan groter dan de bulkweerstand.

In grafiek 6.13 zijn de roosterspanningen eveneens weer

gegeven, maar nu is de polariteit van anode en kathode

ver,.... isseld.

Hier blijkt zelfs dat direkt na het aanleggen van de spanni

de spanningsval aan de overgang metaal-isolator aan de

kathodekant meer dan 100 ~ is. Dit kan natuurlljk geen

stationaire toestand zijn. Het bleek dat de spanning zich

na verloop van twee weken stabiliseerde op de in de gra

fiek aangegaven waarden. Ook hier trad dus weer duidelijk

een grote,blijvende spanningsval over de overgangen Ope
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Gelijktijdig met deze metingen werden ook 9Ppervlakte

stroommetingen aan de klomp araldiet met de 3 roosters

verricht.

Zoals in Hoofdstuk 6.1.2.3 zij beschreven bleek de grootte

van deze oppervlaktestromen weliswaar niet goed vast te

stellen, maar kon weI ,,,orden gekonkludeerd dat deze

zeker niet verwaarloosbaar waren.

De onderlinge afstand tussen de elektrodes is bij be ide
•klompen ongeveer gelijk, zodat zeer waarschijnlijk ook bij

deze klomp met 7 roosters de oppervlaktestromen de po

tentiaalmetingen beinvloeden.

Ui t de literatuur bljjkt dat de oppervlakte,,,eerstand nor

maal ongeveer een faktor 103 groter is dan de volumeweer

stand. Dit zou echter bij de gemeten, zeer lage volume

geleidbaarheid van araldie,t B ,,,eleens anders kunnen zijn.

Om te kontroleren of de optredende oppervlaktestromen

inderdaad de potentiaalmetingen beinvloeden, ,,,erden de

volgende metingen gedaan.

Op de klomp araldiet met de 7 roosters werden twee leit

silberringen aangebracht op de in fig. 6.13 aangegeven

plaatsen.

Er ,,,erden nu t,,,ee rnetingen gedaan. In het ene geval ,,,erd

de bij de kathode gelegen ring geaard, in het andere geval

werd de bij de anode gelegen ring op - 3 kV gebracht.

In beide gevallen werd de anode zelf geaard en de kat

hode op - 3 kV gebracht.

Een en ander is in fig. 6.13 weergegeven •

.-_-+-++_-.=t::3-=-~R()1
I
I

O·
I

Figuur 6.13
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We tekenen nu voor een willekeurig bolletje op het

oppervlak van de blok araldiet het weerstandsvervangings

schema Ope

Otorlodt. ~

~I

l R

1
Ro '5R",1.

"a

~ 1 1

R

OMo.k ~

1
I

R\)\ Q~

t 1 1

~

1
\I ~o\"'oJe...

geval ~ geval E.

We zien dat voor het geval de oppervlakteweerstanden

van dezelfde grootte orde zljn als de volumeweerstanden t

de spanningen in geval a naar aardpotentiaal neigen en

in geval :£ naar - 3 kV potentiaal.

Het tijdsafhankelUke gedrag van de volumeweerstanden

RV1 en R
V2

wordt hierop gesuperponeerd.

De metingen gaven de volgende resultaten. Zie tabel 6.2.

Roosters Heetmethode a Meetmethode b- -
..'I" b'l,J, (~,,'" .f.; to.\' .:::.1

begin na 5 dagen begin net 4 dar-;en

1 -2700 -1000 -2900 -3600

2 -2150 - 500 -2700 -3500

3 -2050 - 500 -2900 -4000

4 -1000 - 300 -2800 -4000

5 -1300 - 500 -2300 -3900

6 - 750 - 300 -1800 -4000

7 - 400 - 400 -1000 -2900

tabel 6.2

Uit de metingen blUkt inderdaad dat de oppervlaktestro

men de potentiaalmetingen beinvloeden.

Een methode om de invloed van oppervlaktestromen te

elimineren zou bijv. zijn am de metingen in een klimaat

kast met zeer droge lucht uit te voeren of om de ver

bindingen vanaf het epoxy-oppervlaknaar de bolletjes

met teflon af te schermen.

11e kunnen echter snlcel een k'''ali tatieve waarde aan onze

meting-en toekennen.
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VII Conclusies.

Aan de hand van de metingen en de theoretiische beschou

wingen is het mogel~k om enige uitspraken omtrent het

elektrisch gedrag van epoxyhars in een homogeen elektrisch

veld te doen.

A Geleidbaarheidsme~ingen.

Uit de geleidbaarheidsmetingen bleek dat de gevonden

waarden voor de soortelijlee f"eerstand van zowel puur

araldiet B als voor een mengsel van araldiet B en kwarts

veel groter zijn dan de waarden die in de literatuur wor

den opgegeven.

In de literatuur wordt voor puur araldiet B en voor een

mengsel van araldiet B en_kwarts een soorteUjke 'veerstand

van 2_3.10 16
f\.tN-t- opgegeven,terwijl wij een soortelijke weer-

17 18.stand van resp. 6.10 en 2,6-2,8.10 {I.<:lw\vJ_nden.

De nau,,,keurigheid van de geleidbaarheidsmetingen werd

in ons geval bepaald door de stabiliteit van de spannings

bron en de geyoeligheid van de stroommeting.

Deze begrensden de experimentele mogelijkheden.

B Potentiaalmetingen.

Uit de potentiaalmetingen kunnen we konkluderen dat de

methode van onderzoek zeer belangrijk is.

Aangezien de geleidbaarheid van epoxyhars zo ontzettend

klein is, is het meten van het potentiaalverloop in het

epoxyhars zeer moeilUk.

De wijze waarop de meting wordt uitgevoerd beinvloedt nl.

het inwendig spannin::;sverloop zodat we niet meer meten

wat we willen meten.

Uit het onderzoek naar het vinden van een geschikte met

hode om potentiaalmetingen te verrichten zijn drie belang

rijlee feiten naar voren geleomen:

1) Het omringende medium speelt een belangrijke rol bij

de potentiaalmetingen;

2) De oppervlaktestromen op het epoxyhars zUn niet ver

,.raarloosbaar;

3) De invloed van parasitaire capaciteiten kan, zelfs

bij een rirnpelspanning van 1 t, nog een belangrijke

invloed op'de meetresultaten hehben.
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Een remedie tegen het eerste punt zou bijv. kunnen zijn,

dat de roosterpotentialen bepaald worden in argon als

omringend medium.

Uit experimenten bleek nl. dat de ladingsafname van een

bolletje in argon zelfs na langere tijd (een week) nog

vrljwel nihil was.

Een remetlie tegen het tweede punt zou bijv. bereikt kun

nen worden door de verbindingen tussen het epoxy-opper

vlak en de bolletjes met teflon af te schermen.

Deze meting met een teflonafscherming is echter om re

denen van tUdsgebrek niet uitgevoerd.

Een remedie tegen het derde punt zou ztn de configura

tie t.o.v. de omgev·ing niet te veranderen.

Uit de resultaten van de potentiaalmetingen kunnen we,

ondanks de moeiljjkheden met de meetrnethode, toch nog

enkele voorzichtige conclusies trekken:

1) De polarisatie in het epoxyhars verloopt zeer lang

zaam en wordt dientengevolge ook zeer langzaam te

niet gedaan.

2) Het mag in t,.,ijfel ,.,orden getrokk.en of de onderzochte

materialen, in ons geval puur araldiet en een mengsel

van araldiet en kwartsmeel, na het aanleggen van een

spanning nog ,.,el in hun 'maagdelljke toestand' terug

keren.

J) De gemeten grote spanningsvallen aan de overgangen

leitsilber-epoxyhars wljzen in de richting, dat deze

overgangen van het blokkerende type zijn, M.a.w. dat

in de begintoestand het Ferminiveau van de isolator

hoger ligt dan het Ferminiveau van bet metaal.
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Appendix.

Het meten van ontlaadkrommen.

Ten behoeve van de potentiaalmetingen zijn ontlaadkrom

men van een geladen bolletje gemeten onder versehillende

omstandigheden.

De diameter van het in de volgende experiment en gebruikte

bolletje is 30 mm.

a Ontlaadkromme van een in Be vrije ruimte opgehangen,

geladen bolletje.

In de eerste meetopstelling werden ontlaadkrommen geme

ten van een geladen bolletje, dat in de vrije ruimte was

opgehang-en.

Onder Ivrije ruimte ' wordt in dit vorband de hoogspannings

hal verstaan.

Een bolletje word in de vrije ruimte opgehangen m.b.v.

nylonkoord. De lengte van de draden ",as ongeveer 30 em.

Het bolletje ,,,erd vervolgens m.b.v. een Philipsvoeding

opgeladen tot--- 2 kV gelijkspanning. Daarna ",erd de

Philipsvoeding onder spanning ver,"ijderd.

Vervolgens ,,,erdde ontlaadkromme gemeten m. b. v. de elek

trostatisehe probe, die reeds eerder in dit versiag is

besehreven.

Dezelfde meting werd herhaald, maar nu ",erd het bolletje

opgehangen aan teflonko~rd. De lengte van de draden was

TIU ongeveer 150 em.

De gemeten ontlaadkrommen zijn in grafiek 1a ",eergegeven.

De lading op het bolletje kan bij dit experiment op t",ee

manieren ',,,eglekken I (3 1):

1) via de omringende lueht;

2) via de ophanging.

Bij de experiment en hebben ",e aan punt 1 niets veranderd~

Punt 2 is weI veranderd.

Hot zal in dit geval duidelijk zijn dat de gevonden ver

sehillen tussen beide afnamekromrnen te verklaren zijn

uit de veranderde ophanging.

Aangezion de weerstand van de teflondraden aanzienlijk

groter is, dan die van de nylondraden, is het niet zo

ver",onderlijk dat de afname van de lading bij de teflon

ophanging langzamer gaat dan bij de nylonophanging.
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bOntlaadkromme van een geladen bolletje op een plaatje

teflon.

Aangezien we in feite geYnteresseerd zijn in de afname

van de lading die veroorzaakt wordt door de omgeving

~21, is bij de volgende experiment en de opzet van de

metingen veranderd.

We gaan nu veranderingen aanbrengen in de omgeving.

Hiertoe do en we de volgende experimenten. Op een plaatje

teflon met een dikte van 1 ~m leggen we een bolletje

dat we gedurende 24 uur aan een gelijkspanning van - 2 kV

leggen. Dit doen we onder de volgende omstandigheden:

1) het bolletje ligt op een plaatje teflon in de open

ruimte (hoogspanningshal).

2) het bolletje ligt op een plaatje teflon in een af

gesloten ruimte (vacuumvat).

3) het bolletje ligt op een plaatje teflon in het va-
-4 -5cuumvat met een onderdruk van 10 _ 10 Torr.

De lading kan dus nu wegvloeien via de omringende lucht

en via het teflonplaatje. De gemeten afnamekrommen zjjn

in grafiek 2a weergegeven.

Het grote verschil tussen de ontlaadkromme in de vrije

ruimte en de ontlaadkrommen in de afgesloten ruimte is

duidelijk te zien.

Om er zeker van te zijn dat het omriDgende medium in dit

geval inderdaad de oorzaak was van de gevonden verschil

len in de afnamekrommen, werden de plaatjes teflon ver

wisseld.

Di t veranderde echter aan de ontlaadkrommen nie.:t.s ,.;eze11

lijks, zodat we mogen konkluderen dat de verschillen in

afname van de lading veroorzaakt worden door het om

ringende medium.

Uit de grafiek blijkt verder ook dat de afname van de

lading in 'vacuum' nog geringer is dan de afname in de

afgesloten ruimte. De oorzaak van het verschil tussen

de ontlaadkrommen in de vrije en in de afgesloten ruimte

zou gezocht kunnen worden in het niet kunnen circuleren

van de lucht in de afgesloten ruimte, doch voor deze

conclusie ~ou een diepgaander onderzoek wenselijk zijn.

Het gevonden resultaat is goed bruikbaar voor onze po

tentiaalmetingen.
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Door de klomp araldiet in een afgesloten rui.mte op te

stellen, zodat er een rustige omgeving gecreeerd wordt,

is de ladingsafname van de bolletjes welke met de roos

ters van de klomp verbonden zjjn, ve.e.lgeringer dan in de

open ruimte.

c Ontlaadkromme van een geladen bolletje in vacuum.

Aangezien de resultaten van de voorgaande metingen in

teressante resultaten oplev~rden, werd besloten om nog

verdere experimenten te doen.

In de voorgaande metingen werd de ontlaadkromme in va

cuum gemeten nadat het bolletje negatief ",·as opgeladen.

Nu werd besloten om ook ontlaadkrommen op te nemen nadat

het bolletje positief was opgeladen.

De bolletjes werden nu dus gedurende 24 uur een maal

positief en vervolgens een maal negatief opgeladen.

Daarna werden de afnamekrommen gemeten.

In grafiek 3a zDn de resultaten weergegeven.

In deze figuur is eeri andere tljdschaal genomen als voor

de weergave van de vorige meetresultaten.

Opvallend is dat het positief geladen bolletje veel snel

ler ontladen wordt dan het negatieve. Dit verschDnsel

word took in de literatuur bes chreven [33J' en L'31] , dach

een afdoende verklaring is er (nog) niet voar gevonden.

d Ontlaadkrommen van een geladen plaatje teflon.

Verder hebben we nog ontlaadkrommen gemeten aan een plaatj

teflon zoals geschetst in fig~ al.

Figuur al

AIle maten zijn in mm 0PGegeven~ Het gearceerde gebied

is zowel aan de bovenkant als aan de onderkant met leit

silber bestreken.
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De ontlaadkrommen werden gemeten in vacuum na een op

laadtijd van 1 min, resp. 1 uur en 24 uur.

De oplaadspanning was + 2 kV gelijkspanning.

In grafiek 4a zijn de resul taten weer[;egeven. Opmerkeljjk

is het feit dat het plaatje teflon, dat gedurende 24 uur

met een spanning van 2 k¥ verbonden was, zich sneller

ontlaadde dan het plaatje dat slecht gedurende 1 uur

met een spanning van 2 ky verbonden was •
•

, ,
(p:::760 '1')

, ,
argonin+2 kV

-2 kv

, ,
, ,, ,

, ,

Als vervolg op de beschreven experimenten onder c,

waarbij we konstateerden dat een bolletje op een plaatje

teflon zich sneller ontlaadde indien het positief opge

laden was, hebben we nog experimenten gedaan in argon.

Het eerder besproken plaatje teflon werd gedurende 1 min.

tot 2 kY opgeladen voor de volgende experimenten:

1} plaatje<:t-:e5'.Lnn oplaadspanning +2 k\t in vacuum (p~10-5T)

2) , , , , -2 ky , , , ,

3)
4)
In grafiek 5a-~ijn de resultaten weergegeven.

Het in vacuum sneller afnemen van een positieve lading

t.o.v. een negatieve lading, hetgeen reeds onder c ge

konstateerd werd, wordt hier ook waargenomen.

Verder blijkt, da t bij gebruik van argon als omringend

medium het positief of negatief opladen van het teflon

plaatje nau"relijks van invloed is op het verloop van de

ontlaadkrommen.

We kunnen hier nogmaals uit konkluderen clat het omrin

gende medium verantwoordelUk is voor het waargenomen

verschil tussen de diverse afnamekrommen onder

vacuumkondi ties en niet het I 'veglekken I van de lading

via het plaatje teflon.

Ook mogen ' ....e konkluderen da t het I "regleklcen I van de la

ding via het teflonplaatje uiterst gering is, gezien

het zeer langzame afnemen van de lading indien ,ve arc;on

als omringend medium gebruiken.
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