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SAM E N V A TTl N G.

TIit verslag beschrijft de onderzoekingen die gedaan zijn naar het

dielectrisch gedrag van de combinatie epoX\Jhars en gas in homogene

velden.

TIe gebruikte gassen zijn hierbij atmosferische lucht, stikstof onder

druk en zwavelhexafluoride onder druk.

Ret epoX\Jhars bestond uit Araldit B met bvarts als vulmiddel of uit

Araldit B zonder vulmiddel.

Met behulp van een reeds bestaande meetmethode, aangepast om ook

onder druk te kunnen meten, werd het gedrag van de combinatie bij

aanwezigheid van een gelijkspa~~ing over de gebruikte configuratie,

onderzocht. TIe meetmethode maakt gebruik van een capacitieve probe.

Om een verklaring voor de gevonden resultaten te kunnen vinden was

het noodzakelijk om aIle verschijnselen die op zouden kunnen treden,

theoretisch nader te onderzoeken.

TIe theoretische besc110uwingen en de meetresultaten verschaften ten~"

slotte inzicht in de verschijnselen die het dielectrisch gedrag van

de combinatie, van epoxyhars en gas, in een homogeen veld kunnen

beinvloeden. Met name de verschijnselen die direct aan het epoxy

harsoppervlak plaatsvinden bleken van essentiele invloed te zijn.
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I I N 1 E I n I N G

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de wijze waarop vrije

ladingsdragers uit het ene di~lectri.cum zich hechten aan het scheidingsvlak

van beide di~lectrica. Waarbij onderzocht diende te worden welke invloed

geleidbaarheid, gasdichtheid, electrische veldsterkte en het totaal

beschouwde volume hebben.

In het onderzoek bestonden de di~lectrica uit de combinatie epoxyhars

en zwavelhexafluoride, SF6. Aangezien soortgelijke onderzoekingen nog niet

eerder uitgevoerd werden binnen de vakgroept zijn de eerste experimenten

uitgevoerd met de di~lectrica epoxyhars en atmosferische lucht. Hierbij

werd naast epoxyhars met kwarts als vulmiddel ook epoxyhars zonder

vulmiddel onderzocht. Daarna werd met de combinatie epoxyhars en stikstof

onder druk ge~xperimenteerdt waarna tens lotte overgegaan werd naar de

combinatie epoxy - zwavelhexafluoride.

Het epoxyhars bevatte bij de experimenten in stikstof en zwavelhexa

fluoride geen vulmiddel.

Met behulp van een reeds bestaande meetmethode, waarbij gebruik gemaakt

wordt van een capacitieve probe en een opstelling die ook gebruikt werd

voor het bepalen van doorslagkarakteristieken van verschillende gassen,

werd onderzocht welke verschijnselen kunnen optreden op het scheidingsvlak

van de beide di~lectrica. Behalve de geleidbaarheid, die met deze opstelling,

mede door de slechte stabiliteit van de spanningsbron en de zeer kleine

stromen, niet bepaald kon worden, konden aIle genoemde parameters

gevarieerd en nauwkeurig gemeten worden.

Om de optredende verschijnselen te kunnen verklaren, was het ook nodig

om enig theoretisch inzicht te verkrijgen in de eigenschappen van de

gebruikte di~lectrica.

Daarom zijn de verschillende verschijnselen die bij de combinatie van de

di~lectrica op kunnen treden, nader geanalyseerd.

Aan de hand van de gemeten resultaten en het verkregen theoretisch inzicht

zal tenslotte getracht worden om een uitspraak te doen over het gedrag van

de combinatie van de onderzochte di~lectrica in een electrisch veld.
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II M E E T MET HOD E

2.1 Meetopste11ing

Zoals reeds in de titel van het verslag vermeld is, wordt gemeten aan

verschijnselen op het scheidingsvlak van twee di~lectrica in een homogeen

veld. Daarom moest een configuratie gezocht worden voor de beide dielectrica,

die een }lomogeen veld opleverde.

Deze configuratie werd gevonden in de toepassing van twee aluminium Bruce

profielen (figuur 2.1), waarvan de ene met epoxyhars bekleed was, terwijl

de andere onbedekt bleef. Het Bruce-profiel wordt in 2.5 beschreven.

De beide electrodes worden zodanig bevestigd, dat ze dezelfde omwentelings

as hebben, en hun oppervlakken evenwijdig lopen.

De aangebrachte electrode-bekleding moet overal dezelfde dikte en

samenstelling hebben.

figuur 2.1 Gebruikte configuratie.

Op deze manier wordt, indien over aluminium electrodes een spanning

aangelegd wordt, zowel in het epoxyhars als in de ruimte tussen het

epoxyhars en de onbedekte electrode, een homogeen veld verkregen.

Door deze configuratie in een bepaald gas te plaatsen, kunnen de twee

di~lectrica epoxyhars en gas in een homogeen veld onderzocht worden.

Om het onderzoek in een bepaald gas mogelijk te maken, moet de configuratie

in een drukvat geplaatst worden. Dit drukvat stelt ons in staat om ook

de gasdichtheid te varieren. /

Het drukvat bestaat uit een 7,5 mm dikke cevolitbuis met een binnendoor

snede van 47 em. Voor de deksels zijn vlakke staalplaten genomen.

De beklede electrode is aan het bovendeksel van het drukvat bevestigd.
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De naakte electrode is met behulp van een spindel &~n het benedendeksel

bevestigd (figuUI' 2.2).

Deze spindel maakt het mogelijk om de afstand tussen de Bruce-electrodes

te varieren, zodat ook het beschouwde gasvollune tussen de electrodes

variabel is.

Voor de metingen in atmosferische lucht werd de cevolitbuis vervangen

door 4 P.V.C. staven, waardoor visuele inspectie van de configuratie

mogelijk 'vas.
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figuur 2.2 Drukvat met electrodes.

2.2 De gelijkspanning

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een gelijkspanningsbron.

Voor grotere gelijkspanningen ('40 kV) moest gebruik gemaakt worden van

de reeds aanwezige gelijkspanningsgenerator die bestond uit vier trappen

van een zogenaamd Greinacher gelijkrichtcircuit (figuur 2.3). Met deze

generator is een maximale spanning van 400kV mogelijk, waarbij de

rimpel kleiner is dan 3 %als de belastingstroom beneden de 1,5 rnA blijft,

een eis waaraan gezien de capacitieve belasting wel voldaan is.
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figuur 2.3

L1".
Hoogspannings generator.

Een nadeel van deze generator is dat deze een positieve polariteit heeft

die slechts moeizaam omgekeerd kan worden.

Voor lagere spanningen «40 kV) werd daarom bij voorkeur gebruik gemaakt

van de spanningsbron als geschetst in figuur 2.4.

Deze kan eenvoudig omgepoold worden door de aanwezige diode om te keren.

Met deze generator is een maximale spanning mogelijk van 40 kV, waarbij

de rimpel kleiner is dan 1 %, bij de gebruikte spanningsdeler die de enige

belasting vormt.

Om de stroom bij een eventuele doors lag te begrenzen, werd gebruik gemaakt

van een waterweerstand waarvan de weerstand groter dan 20 Mflwas.

Hierdoor wordt de generatorstroom bij een eventuele doorslag beperkt tot

20 rnA bij 400 kV. Ret meten van de spanning geschiedde met behulp van

een ohmse spanningsdeler van 2000 l'tfl. tot maximaal 200 kV. Voor spanningen

tot 60 kV werd de spanningsdeler geijkt met een electro-statische

voltmeter van Singer. Het bleek dat de afwijking binnen de aflees

nauwkeurigheid lag.
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figuur 2.4 Ompoolbare gelijkspanningsgenerator.

De spanning van de generator werd aan het vat toegevoerd via de

stroombegrenzingsweerstand. De spanning over de electrodes in het vat

werd gemeten met behulp van de spanningsdeler. Vat en generator werden

op hetzelfde punt geaard (figuur 2.5).

':J e,. e ,..,.{:or

figuur 2.5 Spannigscircuit.

2.3 Meettechni~~

Er zijn meerdere methoden om ladingsverdelingen zowel kwalitatief als

kwantitatief te bepalen.

Haenen ,[~; heeft deze toegepaste technieken met verwijzing naar de

literatuur beschreven.

Bij het hier beschreven onderzoek is slechts gebruik gemaakt van de

methode met de electrostatische "probe" en van de sigarenas-methode.

Met normale sigarenas kon de verdeling van de ladingsdragers over het

oppervlak zichtbaar gemaakt worden, terwijl met de electrostatische

meetkop een indruk van de hoeveelheid aanwezige lading verkregen kon

worden.



- 10 -

De "probell bestaat uit een cylindrische electrode, die geisoleerd ten

opzichte van een cylindrische afscherming is opgesteld. Deze lIprobe ll

(figuur 2.6) wordt verticaal boven het dielectricum oppervlak g~bracht.

Bij aanwezigheid van lading ophet oppervlak induceert deze via

capacitieve koppelingen een lading op de electrode, zodat er een spannings

verschil tussen afscherming en electrode ontstaat.

Wintle (2) geeft een afleiding voor de spanning tussen afscherming en

meetelectrode, indien deze veroorzaakt wordt door oppervlaktelading op

het dielectricum en door ruimtelading in het dielectricum.

figuur 2.6

Probe..

VerYlaarloost men het effect van eventuele ruimtelading dan verkrijgt lllen

de eenvoudige theorie zoals die door Foord [3] gegeven wordt.

Wordt de spanning gemeten met behulp van een electrometer, dan wordt een

vervangingsschema voor het systeem dielectricum - probe-electrometer

verkregen zoals in figuur 2.7 is weergegeven.

C1 staat voor de capaciteit van oppervlaktelading t.o.v. de aarde.

C~ staat voor de capaciteit van de probe-electrode t.o.v. het di~lectric~m

oppervlak.

C3 staat voor de totale capaciteit van de meetelectrode t.o.v. de aarde.
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figuur 2.7 Vervangingsschema.

"ziet" dan voIgt met

C :: C, +-

oppervlaktelading:

d:: t (c + (2 Cd ) rg +C;J
~(:l. 7- ('3 C~

= ~ (e, +- Cj f-
C, (, )K/I C~

Is A!het effectieve oppervlak

CVf =d A voor de

..

Is de spanning van het geladen di~lectricumoppervlakt.o.v. de aarde

V~, dan is de aan de ideale voltmeter V aangeboden spanning V3•

Het verband wordt aangegeven door

~ = C. J{'
(~ T C.3 (2.1)

Hierbij wordt aangenomen dat de RC-tijd van de totale capaciteit

parallel aan de weerstand R zeer groot is. De totale capaciteit van het

di~lectricumoppervlaknaar aarde is

C:J. Col

ll. -f G
dat de electrode

Substitutie van

geeft

C = JJ ~ en {2 - A' &.- h

d= V3 (..G.- o/-
e

+
(,

Cr ;)A c/ A~

Indien cI= 0 genomen wordt en dus in feite de geinduceerde spanning van

een metalen plaat die

kan uitXj als funktie
V3

op een spanning V3 gebracht is, gemeten

van h de constante C3 benaald worden.
At'"

wordt,
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Aangezien bij het meten de opstelling voortdurend ongewijzigd blijft,

zijn C3'A4, h constant en varieert V, zeer weinig met de variatie van
JlJde dikte d,

aangezien d « hA
Cr A'

, met t:. ={,E,..

Er kan dus volstaan worden met de bepaling van de overzetverhouding ~
~

•

De bepaling van de overzetverhouding geschiedt door de met epoxyhars

beklede electrode aan de electrode-zijde te aarden en het epoxy met een

"Leitsilber"-laag te bekleden en·op een hoogspanningsbron aan te sluiten.

Indien de spanning gemeten wordt die op de probe als functie van de over

de epoxyhars aangelegde spanning geinduceerd wordt, kan uit de helling

van de grafiek (grafiek 2.1) de overzetverhouding bepaald worden.

Bij de gebruikte opstelling waarin h = 1 cm en d = 2,8 rom bedroeg

~ -= ~~3 x 1
03

De nauwkeurigheid van
•

de overzetverhouding wordt bepaald door:

in volts gemeten worden, zal

en dus is 1/,:: C3 (cI
V3 Aco Cr

+ h A )
AT

:' )

~, )

met d = 2,8 rom en[r = 5, h = 1 cm is V,
::: C:l { 0.lor6 -I-

V3 Aco

met d = 2, 5 rom en {r = 5, h = 1 cm is V, - C3 (~os .;.
Jl3 - Afc)

de nauwkeurigheid van de voltmeter waarmee de aangelegde spanning

gemeten wordt; deze bedroeg 1 %.
- de nauwkeurigheid waarmee de electrometer de geindllceerde spanning meet;

voor de Keithley 610 C is dit 1 %volle schaal.

de drift van de electrometer; deze bedroeg
A V _ ., )( 'o-:Z n,1//
A t - .... /uc

en is voor de gemeten spanning> 0,5 V en bij de gebruikte meettijden

<50 sec te verwaarlozen.

- de invloed van de dikte van de epoxyharsschil.

Aangezien VI in kilovolts en V3

\ aangezien .!~ I, is de fout in de overzetverh6uding ( 1 %bij een dikte-
A'

verschil van 0.3 mm. Uit een ijking vaar d=1.5 mm bleek dat met de

·gebruikte meetmethade er geen verandering van de overzetverhouding

geconstateerd kon worden. Hieruit voIgt dat 4»/ is.
II

de mate waarin er sprake is van een inhomogene ladingsverdeling.
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De gemeten overzetverhouding geldt namelijk in feite aIleen maar voor een

homogene ladingsverdeling, maar zal ook bij een in eerste benadering

homogene verdeling van deladinggebruikt mogen worden. Dat de overzet

verhouding voor een sterk inhomogene verdeling van de lading slechts qua

grootte-orde juist zal zijn, wordt veroorzaakt door het feit dat de

ge~nduceerde spanning niet bepaald wordt door het spanningsverloop langs

het isolatoroppervlak, maar door het ladingsverloop ~J.

2.4 Instelling van de afstand tussen epoxyhars onpervlak en onbedekte

electrode

De instelling van de afstand geschiedt met behulp van de spindel 1ie

aangedreven wordt door een electromotor d).e voorzien is van rembe

krachtiging. Aan de electromotor is een tellertje bevestigd dat de afstand,

~die de benedenelectrode aflegt,tot op 0,1 mm nauwkeurig weergeeft. am

hieruit de afstand tussen epoxyharsoppervlak en onbedekte electrode te

kunnen bepalen, moet de nulstand van het tellertje overeenkomen met het

raken van epoxyhars en naakte electrode.

Aangezien visuele controle op het raken van beide electrodes bij

aanwezigheid van het vat niet mogelijk is, moet gebruik gemaakt worden van

het feit dat beneden-electrode en de aanwezige probe galvanisch contact

kunnen maken. Doordat namelijk de afstand tussen probe en epoxyoppervlak

constant is, kan het tellertje, indien deze afstand van te voren bepaald

is, geijkt worden.

Met behulp van een relais wordt de spanning voor de motor die de spindel

aandrijft, afgeschakeld, zodra probe en beneden-electrode contact maken.

Door nu het tellertje in te stellen op de afstand epoxyoppervlak tot

onderkant probe, is de waarde die het tellertje aangeeft een rechtstreekse

maat voor de afstand beneden-electrode - araldietoppervlak. Aangezien bij

het varieren van de druk in het.vat, door elastische uitrekking, de

afstand tussen boven- en beneden-electrode varieert, moet bij iedere

verandering van de druk het tellertje opnieuw geijkt worden.

2.5 De electrodes en schillen

Zoals reeds ve~neld, hebben de gebruikte electrodes een Bruce-profiel dat

toegepast wordt 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 homo{',:ene gedeel te nergens overschrijdt. Uit [5]
blijkt dat er bij electrodenafstanden, die gelijk zijn aan de straal van

het vlakke gedeelte, geen overslagen buiten het vlakke gedeelte plaatsvinden.
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figuur 2.8

Bruce-profie1.

ne aluminium electrodes hebben een vorm a1s geschetst in figuur 2.8,

waarin de 1ijn AB recht is, BC een sinusvormig ver100p heeft en CD een

cirke1vormige afronding is. Op de overgangen is het ver100p v1oeiend,

d.w.z. de raak1ijnen in de overgangsp1aatsen va11en samen.

AB = 30 mm, terwij1 de grootste diameter 170 mm is. Voor XY ge1dt

xy = Cos (:>; f ) •
Voor de fabricage van de schi11en werd gebruik gemaakt van een mal die

eveneens de vorm van een Bruce-profie1 heeft, maar waarbij ter p1aatse

van de grootste diameter, de cirke1vormige afronding overgaat in een

ci1indervormige (figuur 2.9).

,0.....
/ ,

/ "
/ " ,

/ "
/ "-/ ,, '

, "
"

figuur 2.9

Na1.

Wordt nu een Bruce-profie1 op de juiste p1aats in de mal opgehangen, dan

kan in de tussen1iggende ruimte het epoxy gegoten worden.
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De electrode wordt eerst met een laagje "Leitsilber" bespoten om een

goed contact tussen epoxy en aluminium te verkrijgen. Hierbij zal, indien

plaatselijk een slechte hechting heeft plaatsgevonden tussen epoxy en

aluminium, door het "Leitsilber" een veldvrije ruimte ontstaan

(figuur 2.10), waardoor het eventueel optreden van parti~le ontladingen

in deze ruimte wordt voorkomen.

figuur 2.10

Veldvrije ruimte.

Voor het epoxyhars werd gebruik gemaakt van araldiet B met harder HT 901;

bij sommige schillen 'verd b"arts als vulmiddel gebruikt.

Met kwartsmeel als vulmiddel was de samenstelling als voIgt:

100 gewichtsdelen araldiet B,

30 gewichtsdelen harder HT 901,

200 gewichtsdelen ~Tartsmeel.

Zonder vulmiddel was de samenstelling als voIgt:

100 gewichtsdelen araldiet B,

30 gewichtsdelen harder HT 901.

Voor het gietenwordthet araldiet B gesmolten, waarnahet kwartsmeel

eraan toegevoegd wordt.Het mengsel wordt daarna in een vacuUmketel

geplaatst om door vermindering van druk de vluchtige substanties te ver

wijderen. Bij de juiste temperatuur wordt de harder toegevoegd en gemengd.

Dit mengsel wordt in de verwarmde mal gegoten, waarbij mengsel en mal

zich weer in de vacuUmketel bevinden. Het uitharden vindt daarna plaats'

in de oven bij de juiste temperatuur en gedurende de aangegeven tijd~

[6]. IIet afkoelen van de electrode met schil, die sarnen uit de mal

gehaald worden, geschiedt in een met glaswol gevulde bak.

Alvorens de schillen te gebruiken, worden ze eerst met aceton en.een

zachte doek schoongemaakt. Het gebruik van aceton bleek later de metingen

zeer sterk te beinvloeden.

Op deze manier werden de volgende schillen gegoten met kwarts als vulmiddel:

Schil A met een dikte van 2,8 mm,

Schil B met een dikte van 1,3 mm,

Schil C met een dikte van 1,3 mm,

Zonder kwarts:

Schil D met een dikte van 1,5 mm,

Schil E met een dikte van 1,5 mm,
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- Schil F met een dikte van 1,5 mm.

Volgens de fabrieksgegevens bedraagt de soortglijkf'kweerstand..

20 a30 x 10
15. J1, em volgens VDF, 0303, terwijl de Cr volgens VDE 0303

3,7 - 3,9, zonder kwarts, en 4,0 - 4,2, met kwarts als vulmiddel, bedraagt.

2.6 De meetnrocedure

In vrijwel aIle metingen werd eerst gedurende enige tijd de spanning over

het vat aangelegd, nadat de gewenste electroden-afstand ingesteld was.

Indien de spanning gedurende de gewenste tijd aanwezig was geweest, werd

de spanning afgeschakeld en de bovenzijde van het vat geaard (figuur 2.12).

De afstand tussen de electrodes werd daarna vergroot tot 5 em, zodat

de probe langs het epoxyoppervlak bewogen kan worden. De probe is

draaibaar in het bovendeksel bevestigd en beschrijft een halve cirkel

over het midden van de electrode (figuur 2.11). Aangezien de boven

electrode zelf ook draaibaar is, kan in principe het hele epoxy-oppervlak

met de probe afgetast worden.

figuur 2.11

Aftastrichtingen.

Aan de probe is eveneens een potentiometer bevestigd, zodat met behulp

van een spanningsbron en een x-y recorder, Bryans 11.4, de gelnduceerde •

spanning als functie van de plaats van de probe vastgelegd kan worden.

Hierbij wordt, om de gelnduceerde spanning aan de x-y recorder te kunnen

toevoegen, gebruik 5~maakt van de externe uitgang van de Keithley 610 C

electrometer (figuur 2.12).

Wordt inderdaad een spanning gelnduceerd nadat de spanning aangelegd is

geweest, dan zal in sommige gevallen de lading of opgetreden polarisatie

ve~vijderd dienen te worden om weer opnieuw vanuit de oorspronkelijke

toestand, geen geinduceerde spanning, te kunnen beginnen.

Indien de electrodes zich niet in het vat bevonden, gebeurde dit verwijderen

'met een zachte doek enaceton, methylalcohol of water. Zoals zal blijken,

had het gebruik van deze vloeistoffen verstrekkende gevolgen voor de

waargenomen verschijnselen.
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Daarom werd bij verdere metingen afgezien van het gebruik van deze

vloeistoffen.

Bevonden de electroden zich in het vat, dan werd gebruik gemaakt van een

messing borstel, die draaibaar en galvanisch verbonden met het boven

deksel, is opgesteld.

Evenals de probe kan deze messingborstel tegen het bovendeksel bevestigd

worden, indien er spanning aangelegd wordt over de. electrodes. Tijdens de

aanwezigheid van de spanning worden de electrometer en de recorder

verwijderd, aangezien deze niet geisoleerd opgesteld zijn en bovendien

afhankelijk zijn van de netvoeding.

Doordat de electrodes voor een meting verder van elkaar af moeten staan

om de probe ertussen te kunnen bewegen, verlopen er enkele minut~n

tussen "einde spanning" en "begin meting".

Dientengevolge zal de geinduceerde spanning iets afgenomen zijn, zoals

eehter uit ~~ geconstateerd kan worden, is de afname gering en bedraagt

ca 5 %voor de tijden die nodig zijn om de electrodenafstand te vergroten

tot 5 em.



- 20 -

111 THE 0 RET I S C H E B ESC H 0 U WIN G

3.1 Inleiding

Om een duidelijk overzicht te krijgen, zullen de verschijnselen, die

kunnen optreden bij het aanleegen van een electrische spanning over de

combinatie van een gasvormig en een vast di~lectricum met lage geleid

baarheid, gerangschikt worden.

Daarna zullen deze verschijnselen nader worden beschouwd en zal een mogelijke

invloed op de waarnemingen onderzocht worden•.

Veronderstellen we dat het als gevolg van de aangelegde spanning ontstane

veld homogeen is, en dat de veldsterkte kleiner is dan de doorslagveldsterkte

van het gas, bij de heersende druk en ingestelde electrodenafstand, dan

worden de volgende effecten nader bekeken.

Geleidbaarheidseffecten.

Indien het vaste di~lectricum een kleine geleidbaarheid heeft, kan,

afhankelijk van de in het gas aanwezige vrije ladingsdragers, een stroom

gaan lopen. Hierdoor kan over de epoxyschil een spanning ontstaan, die

bij gegeven dikte uiteraard afhankelijk is van de geleidbaarheid van

het vaste di~lectricum.

Ionisatie door botsingen.

Indien de in het gas door natuurlijke ionisatie ontstane vrlJe ladings

dragers onder invloeQ van het electrisch veld voldoende energie

toegevoerd krijgen, zullen ze bij botsin8Bn in staat zijn om neutrale

atomen of moleculen te ioniseren. Het aantal vrije ladingsdragers neemt

hierdoor toe. Evenals bij het geleidbaarheidseffect kan over de epoxy

schil een spanning ontstaan, omdat de ladingsdragers op het epoxy

oppervlak gedeponeerd worden.

Polarisatie effecten.

Wordt een isolatiemateriaal in een electrisch veld gebracht dan kunnen de

in het isolatiemateriaal aanwezige dipolen zich richten en aan het

oppervlak een schijnbare lading cre~ren, waardoor het oorspronkelijk veld

in het materiaal verzwakt wordt. \vordt het aangelegde veld verwijderd,

dan is het mogelijk dat een gedeelte van de dipolen gericht blijft.

Deze dipolen veroorzaken dan een spanning over het epoxy.

Oppervlakteverschijnselen.

Hieronder worden verschijnselen verstaan die zich uitsluitend op het

scheidingsvlak van gas en di~lectricum afspelen. Het betreft hier ver

schijnselen als emissie van electronen vanuit het oppervlak doo~'straling,
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door botsing van ianen op het oppervlak, of door een extreem haog

electrisch veld. Daarnaast kan ook nog ionisatie van gasmoleculen

aan het oppervlak plaatsvinden, indien de aan het oppervlak

geadsorbeerde moleculen een dipoolmoment bezitten.

Naast de genoemde verschijnselen die beschouwd zijn voor homogene velden

met een veldsterkte beneden de doorslagveldsterkte, zijn er ook ver

schijnselen die op kunnen treden ale er plaatselijk veldversterking

optreedt. Deze verschijnselen zijn:

Ionisatie in het gas door botsingen (reeds beschreven).

Secundaire effecten. Hieronder wordt verstaan het feit dat ionen of

electronen bij voldoende energie nieuwe electronen uit een oppervlak kunnen

Ivrijmaken indien ze het oppervlak treffen.

Voordat een uitspraak over het optreden van deze effecten gedaan kan worden,

moet de oorzaak en de grootte van de veldversterking nader bekeken worden.

3.2 Geleidbaarheidseffecten

Bij de theoretische beschouwingen van de bovengenoernde verschijnselen

wordt steeds uitgegaan van de twee di~lectrica kunststof, nl. epoxyhars,

en gas.

Daze beide di~lectrica zijn in een zodanige configuratie samengebracht

dat een over beide di~lectrica aangelegde spanning in eerste instantie

een homogeen veld veroorzaakt. Daarom kan bij de beschouwing van de

verschijnselen die plaatsvinden, uitgegaan worden van een eendirnensionale

benadering.

De configuratie in deze benadering bestaat uit twee vlakke electrodes,

waarvan de ene' bekleed is met een laag epoxyhars ter dikte d, terwijl de

afstand tussen deze kunststoflaag en de andere electrode g bedraagt.

De verdere afmetingen worden groot verondersteld ten opzichte van de

dikte d en de afstand g.

,Over de electrodes wordtee~t,£0i.jkspanningaangelegd (rig.3.l).

______________________--1-.=;cl~ _

____---------,----------lL-- _

figuur 3.1
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Ret veld van deze configu.ratie is nu homogeen indien de epoxyharslaag

homogeen en isotroop verondersteld wordt, en indien een eventuele

ladingsaanhechting op het kunststofoppervlak homogeen verdeeld veronder

steld wordt.

Met deze veronderstellingen kan het volgende verband gevonden worden tussen

het electrisch veld Ed in de epoxyharslaag, het electrisch veld Eg
in het gas en de zich op de epoxyharslaag bevindende oppervlakteladings-

dichtheid d :

waarbij c~ de relatieve dielectrische constante van de kunststoflaag is.

Bovendien geld~ het volgende verband tussen de aangelegde spanning

en de veldsterktes Eg en Ed:

Va == fj. i 4 Eel. c/. (3.2)
Aangezien in de praktijk gassen en kunststoffen geen ideale isolatie-

stoffen zijn, zal er tengevolge van het aangelegde veld ladingstransport

plaatsvinden.

Dientengevolge zal de oppervlakteladingsdichtheid d kunnen veranderen,
,

waardoor eveneens de veldsterktes Ed en Eg zullen veranderen.

Eg , Ed- en c:$ zullen dus functies van de tijd wo::::,den.

Voor de verandering van de oppervlakteladingsdichtheid per tijdseenheid

old p:eldt dat c/d " (3 3)
cI' - 01 t- = 10' -/; , •

waarbij jd de stroomdichtheid in de kunststoflaag en jg de stroomdicht

heid in het gas is.

Wordt aangenomen dat er in de kunststoflaag aIleen sprake is van Ohmse

geleiding, dan kunnen we voor jd schrijven rid =:: 'waarbij I'

de soortelijke weerstand van de kunststoflaag is.

Verwaarlozen we het ruimteladingseffecten nemen we aan dat

per m3 )0 ionenparen geproduceerd worden door natuurlijke

dan kan voor j g geschreven worden II = I' e (J ,
waarin e de elementaire lading is.

Rierdoor gaat formule (3) over in ;~ - %cI - pe,

er per seconde,

ionisatie

Aangezien Va constant is, voIgt

terw~jl door differentieren uit

cl d == E'~ dE! Co (',.
cit cI~

uit (2) dat

q dE; __ d dEtoI
udi - cli

(1) voIgt dat

db .(3.7)
cit

,
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Met (6) voIgt: en

na eliminatie van Ed met (2) in (5) wordt verkregen

(E" + ~I'". tJ) ;;~t 7- k E; = ~ - f>e;
Met de beginvoorv18,arde E (t:::: 0 ~ = E( voIgt uit deze D. V. :

E =(Et1 - Ya + jJ e f' ~) e - 2" ~ (~ - .,P t!!/'01 )
mgt -L _7 ~ ? (3.10)

r - /.> c/(ErJ -I~ e,..:t. )
{ al -

; (3.8)

•

(E. + ED £;" !T) {Eo

pe f cI (E'o f £'t> t"r

==

De oppervlakteladingsdichtheid wordt nu bepaald door (1), (2) en (9).
_.:£..

d =(Eo t·~ot:,..t )(£0-7 +;;e~c/)e ~

,J.. (k'& - pel' ()I ) ( Eo + l'D cr f-) - J;; (0 E.... _
i ~

~ -rpe;oc/)e-~

I f:t
~) T TED

De spanning over de kunststoflaag na afschakeling van de spanning Va en

aarding van de electrodes is

:::0~(t=O)r:::CJ

Immers na afschakeling van de spanning en aarding van de bovenelectrode wordt

de benedenelectrode zo ver verplaatst dat deze als zijnde op oneindig

beschouwd mag worden. De spanning over de epoxylaag wo~dt dan uitsluitend

door de capaciteit van de e~oxyharslaag en de lading op de schil bepaald.

Dan is - - .t.-
V... : (t + J ) ( E. - f + I' f2!, 0/ ) e ?:

J/o.o' pefcl[d ..).9)tri C". V
(3.12)

voIgt uit (n) (cI + q ) Fo
E~ (/ _

Als

Substitutie van deze uitdrukking in (12) levert
1-

Vd:: [~a. d' _ f et c/("{;: ~;}} (/ - e - ~ )

Hi b '" r ? .t d t dId' , ht· her lJ lS er van U1 gegaan a e a 1ngsaannec lng omogeen over

het oppervlak verdeeld is, en dus het veld eveneens voortdurend homogeen

is. Bovendien zijn eventuele ruimteladingseffecten veTIvaarloosd en wordt

verondersteld dat er aIleen in het gas natuurlijke ionisatie is.
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• Uit (13)

Met de uit literatuur bekende gegevens over gassen, aangevuld met de uit

fabrieksgegevens bekende waarden, zal aan de hand van de formules (10) en

(13) getracht worden een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende

parameters op het geleidbaarheidseffect.

Uit [7] is bekend dat p = / ~ 1 ionenparen/cm3 sec in atmosferische

lucht, terwijl voor gassen onder druk het geproduceerde aantal ionenparen

per cm3 per seconde qua orde van grootte niet sterk zal afwijken.

Genomen wordt nu p = 10 ionenparen/cm3 sec. Uit [6] is bekend dat c,::. '/
en p = .t 0 ~ J O. 10 IS""c.fb "'"'" volgens VDE 0303.

1.1
Genomen wordt nu £ ... ~ en . p ~ .z. S" x /0 dL,..,. •

Voor d wordt gekozen d = 2,5 mID en voor g wordt gekozen g =.1,5 em,

terwijl Va = 20 kV.
co -= -'- )c /0 -, FIn.

J~7T
-/~ Ce ::' 1.6)( /0

J
Uit (10) voIgt nu dat q;' = 9. ~ X / 0 s...~.

voIgt dat

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

De polariteit van de spanning over de schil t.o.v. aarde is na afschakeling

dezelfde als van de aangelgde spanning.

Voor tijden kleiner dan 3.000 seconden is het verschijnsel met de

gebruikte meetmethode niet waarneembaar, aangezien de geInduceerde

spanning dan beneden een waarde komt, die met de gebruikte electrometer

nog nauwkeurig gemeten kan worden.

De geInduceerde spanning neemt geleidelijk toe volgens de in (13)

gegeven relatie.
13

Als p » 2 S- x /0 c/b,., is, zal 7:» 10.000 seconden zijn

en dus is het verschijnsel dan niet meer waarneembaar binnen de gebruikte

meettijden van maximaal 10.000 seconden.

Naarmate p toeneemt, zal hi een lagere waarde hebben, tenzij de ladings-

productie zo sterk toeneemt dat J>> S- X /0 $'

ionenparen/cm3 sec,wordt. ~

Op grond van het fei t dat

Bij de metingen de polariteit van de spanning over de schil tegengesteld

is aan de polariteit van de aangelegde spanning

Er geen gedrag geconstateerd kon worden volgens de door (13) gegeven

relatie tussen ge!nduceerde spanning en tijd

Er binnen de vakgroep metingen zijn verricht waaruit bleek dat bij de

gebruikte veldsterktes de geleidbaarheid van epoxyhars veel lager is
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dan de waarden volgens de fabrieksgegevens, waarschijnlijk omdat de

gekozen veldsterktes hoger zijn dan die waaruit de fabieksgegevens bepaald

zijn

Er aangenomen mag worden dat de ionenparenproductie f geen extreem hoge

waarden zal aannemen bij de gebruikte veldsterktes,

kan geconcludeerd worden dat de geleidbaarheidseffecten niet in aanmerking

komen voor de verklaring van de waargenomen verschijnselen.

3.3 Ionisatie door botsingen

Indien de in het gas door natuurlijke ionisatie, door straling ontstane

electronen en ionen op hun weg door hetaangelegdeveld voldoende energie

verkrijgen, kunnen door botsingen met atomen of moleculen nieuwe electronen

en ionen :vrijgemaakt worden, die op hun beurt door nieuwe botsingen weer

nieuwe ionisaties kunnen veroorzaken. Voor de door ons gebruikte

veldsterktes zijn het voornamelijk de electronen die door botsingen

ionisatie veroorzaken, aangezien de ionen door hun grotere massa niet

voldoende versnald kunnen worden in het gas.

Indien het veld homogeen verondersteld wordt en dua veldverstoringen

teng~volge van ruimteladingen, oneffenheden of inhomogeniteiten

verondersteld worden niet op te treden, wordt voor de stroomdichtheid jg

de uitdrukking ;j =j~ e 01.& verkregen.

In deze formule,die afkomstig is uit de theorie van de electrische gas

ontladingen, is jo de aan de kathode ontstane stroomdichtheid en ~ het

aantal ioniserende botsingen dat optreedt als een electron zich 1 cm in

de richting van het veld verplaatst heeft. oL is een experimenteel
•bepaalde grootheid die afhangt van het soort gas, de druk van het gas en

de veldsterkte.

Bij deze formule worden secundaire effecten als electronenproductie aan

de kathode t.g.v. straling of bombardering door positieve ionen

verwaarloosd. Daardoor is jo bepaald door het aantal electronen dat

vrijgemaakt wordt in het gas. Aangezien echter over de gehele ruimte een

electronenproductie p pla~tsvindt, wordt de stroomdichtheid j gegeven
J g

door //:J::: /J e e«,o ot {,J--Il)r/~ = J«e (e o(~ I) (3.14)
o

Hierdoor gaat vergelijking (8) over in

(c-, ~ Eo E'r~) c/l -I .2.. £9 = I/ec ;f;e (e rX!. / )
QI d /'cY (T fOci 'h

waarin oG een functie van de veldsterkte is.
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Deze D.V. is analytisch niet op te lossen, mede door het feit

datciJ een gecompliceerde functie van E is.
g

Uit

(e o{.~ I )

kan, indien ~ als functie van Eg bekend is, ''1el een criterium

gevonden wordell' voor de grootte van E waarvoor11 een zoda-
g .

nige waarde aanneemt, dat het verschijnsel van ladingsdepositie

binnen een redelijke tijd

Wordt nti in het bijzonder

genomen dan is d:: 0 , dus zodat

J

t=o in beschouwing

dan £9' = Yo
(/ 9 ~ .£

(74

waarneembaar is.

de voorwaarde voor

>
0/.1

e - I

tiJ
Dan moet

waarin a de voorwaarde is voor het waarneembaar zijn van het

verschijnsel van ladingsdepositie vanuit het gas.

Voor de gebruikte meetmethode moet

>
aangezien een waarneming van het verschijnsel anders niet of

slechts na zeer lange tijd waarneembag,r is.

Aangezien

dd
'::

~t!;. d/6- en 0=cit c/ cit-

voIgt hieruit met d = 2,5 mm g= 1,5 em, p,
en [',. =~ nat

a = coEr c/~
d~P? 01

el'<?

= 107 ionenparen/m3 see

de doorslagveldsterkte te ne-

dus a ~ 5,9 x 105•

Door nu in ( 3.16) voor M
men bij de heersende d~k ~n het gas, bij een g van 1,5 em, en

voor de andere parameters respectievelijk te kiezen Cr::::' 4' ,

d = 2,5 mID, p = 107 ionenparen/m3 sec wordt de volgende tabel

verkregen ( tabel 1 ) voor de waa,rden waara'''.n eXj Boet vo1

doen. Aan de hand van uit de literatuur bekendege:,sevens [8,9,10J

kan in geval van een homogeen veld de veldsterkte bepaa1d worden

waarbij het verschijnsel waarneembaar is.
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Veldsterkte v,aarbij het verschijnsel ,., C1 arneembClar is • E in kV/cm.

Lucht N2 SF6

1 atm. 30,4 26,8 86,5

2 atm. 56,2 44,0 171,5

3 atm. 82,0 60,5 256,0

106,0 76,0
,

4 atm. 340,0

5 atm. 129,0 91,5 420,5
6 atm. 151,0 107,0 510,0

[8J (9) (10]
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Fig 4.35.

Townsend's first ionization coefficients in
rjtrogen. --_. __.-

M.A.Harrison, Phys. Rev. 105, 366 (1957).
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Fig. 4.37. First Townsend ionization coefficients of
air, N Z and HZ'

A. von Engel, Handbuch der Physik, Springer Verlag,'
Berlin (1956), Vol.Zl, p. 504.
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Fig. 4.43. First Townsend ionization coefficients in SF6.

A. von Engel, Handbuch der Physik, Springer Verlag,
Berlin (1956), Vol. 21, p: 504.

Uit de berekeningen blijkt dat ionisatie door botsingen slechts

optreedt voor veldsterktes dicht in de buurt van de doorslae

veldsterkte.

3.4 Polarisatie - effecten

Wordt een isolatiemateriaal in een electrisch veld gebracht dan

treedt in het algemeen polarisatie van het materiaal op. Ret

resultaat van de polarisatie is dat er aan het oppervlak van het

materiaal zogenaamde schijnbare oppervlakteladingen gecreeerd

worden van een dusdanige polariteit, dat het oorspronkelijk veld

verzwakt wordt. Zoals bekend wordt het verband tussen veldsterk-

te, poJarisatie en diEHectrische verschuiving gegeven door

• Bestaat er een lineair veroand tussen po-.J)= ~oE .,.. 7'- - -
larisatie en veldsterkte dan vol,rt,'t . 1'*, \vcWTJ.n ~

de complexe dielectrische constante is, die afhankelijk is van

de frequentie.
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~

Wordt uitgegaan van de Debye-polarisatie dan wordt l gegeven door

C ~rW):: ~oo + E 6 - ':-0
1+/ (,.J 71'

Bij de Debye-polarisatie wordt ervan uitgegaan dat, indien een stap-

vormig veld over een di~lectricum aangelegd wordt, een gedeelte van

de dipolen het veld onmiddellijk voIgt, en een ander gedeelte slechts

langzaam voIgt als functie van de tijd.

De di~lectrische constantes worden gekarakteriseerd doorcoovoor de

snelvolgende dipolen en c$ voor de traag volgende dipolen, die

volgen volgens de tijdconstante ~f •

BeschO'lwen we de situatie als geschetst in figuur 3.1 waarbij

i~-~-ge-ie_idbaarheidseffectenverwaarloosd worden, dan is

- J{.. Eel· d + E:J. 1 .
Wordt aangenomen dat het in- en afschakelen van de spanning zeer

vlug gebeurt-, dan kan It(0 gegeven worden door

Uri) ... J/a (tI(l) - til" - rJ} , waarin Vet) de sprong-

functie is, T de tijd dat de spanning V aanwezig is.
a

Met 7; c-ll feY wordt nu verkregen

JIa. ( L/ (~) - tJ(-1- T ) ] Jr (C tII + d) Eo" (l)
Met behulp van de Laplacetransformatie gaat (3.18) over in

/' - ,or)<- 1- e

(6"'$ - c~Jl..)
I -I- .s 7",

:: E.rrJ- &1
£~(f -I- c/
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waarvan de grafieken in figuur 3.2 geschetst zijn.

- - ;;---------------'1

o

• - ~i

·--t-:>

!figuur 3.2. - .. ----J

Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

- De polariteit van de geYnduceerde spanning zou bij het optreden

van het polarisatie - effect, volgens Debye, hetzelfd~ zijn als

de aangelegde spapning.

- In dezelfde tijd dat het polarisatie - effect tot stand komt zou

het ook verdwijnen.

- Ret verschijnsel is lineair afhankelijk van de spanning bij vaste

d J d' t" coo, Tp en treedt dUB voor iedere veldsterkte Ope
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"'-
Op grond van het feit dat:

--De polariteit van de geinduceerde, :'.:emeten spanninG' tecengesteld

is aan de. polaritei t van de aangele.::;de spannin-~.

Ret verschijnsel vee1 meer tijd nodie heeft om te verdwijnen dan

om op te treden.

- De effecten aIleen optreden boven bepaalde veldsterktes,

kan geconcludeerd worden dat alleen het polarisatie - effect niet

in aanmerking komt voor de verklaring van de waargenomen verschijn

selen.

3.5 Oppervlakte verschijnselen

Naast oe reeds genoemde verschijnselen bij aanwezigheid van een

homogeen veld, zijn er ook'nog enkeleverschijnselendie alleen aan

het oppervlak van een dielectrlcum optreden en daardoor beinvloed

kunnen worden door gasmoleculen of op het oppervlak aanwezige ver

ontreinigingen. Aangezien over deze verschijnselen vaak alleen voor

specifieke stoffen duidelijke gegevens bekend zijn, kunnen slechts

vermoedens geuit worden over oorzaken welke al dan niet van invloed

kunnen zijn op de waargenomen verschijnselen.

Emissie processen van valentie - electronen.

Ret verschijnsel waar het hier om gaat is de zogenaamde thermische (

emissie en betreft dus dat gedeelte van de electronen dat voldoende

thermische energie heeft om de bindingsenergie te overwinnen.

Uitgaande van de Boltzmannverdeling, een bepaald materiaal in va-

cuUm en een

worden door

ding) met A

ui twendig veld ".Jli -ikt ~'ie stroomdichtheid j gegeven te
. ~ - ep/JrTJ = ATe ( 3.22), (e elementaire la-

en e ¢ materiaalconstantes. e ¢ is de zogenaamde'werk-

functie die voor ons van belang is omdat deze afhankelijk blijkt te

zijn van de oppervlakte condities zoals bijvoorbeeld geadsorbeerde

gasmoleculen.

De geg~ven formule ( 3.22) is toepasbaar zowel voor metalen en half

geleiders als voor isolatoren. Voor isolatoren geeft de achtergeble

ven ruimteladine: een verandering van de drempelwa8.rde van de energie

nodig voor electronenemissie. Bovendien is A bij isolatoren veel.

sterker afhankelijk van de temperatuur omdat de toestandsdichtheid

van het materiaal sterker a.fhankelijk is van de temperatuur.

Gezien het feit dat:

Er hoge temperaturen en/of een hoge veldsterkte nodig is om een

stroomdichtheid j van voldoende grootte te verkrijgen.
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Imrners (!p heeft een ordegrootte van loel!, voor isolatoren, waarbij

geadsorbeerde gasmoleculen en verontreinigingen weliswaar de werk

functie k:unr1en verlagen, echter niet meer dan enkele e V • Nemen we

bijvoorbeeld e ¢ ::: .3 e V J T: '3 t:J o· J( dan is

J =: A T~ e-/~o • Net A=:: 100 A/e-.~.;; voor metalen,

die een A hebben van dezelfde grootte-orde als isolatoren, is het

duidelijk dat de emissiestroom verwaarloosbaar is.

Bij de gebruikte configuratie, waarin slechts ~~n electrode bedekt is

andere waarnemingen worden gedaan, indien de polariteit van de spanning

omgekeerd wordt,

kan geconcludeerd worden dat bij de heersende temperaturen en veldsterktes,

het emissieproces vanuit het epoxyop~ervlak verwaarloosd kan worden.

Oppervlakte-ionisatie.

Beschouwen we een atoom met ionisatiepotentiaal Vion dat geadsorbeerd is

door een (metalen) oppervlak met werkfunctie e¢ • Als het atoom in

thermisch evenwicht is met de vaste stof, kan het verdampen als een neutraal

atoom. Hiervoor is een energie 41-101es , de adsorptie-energie nodig.

Om als ion het oppervlak te verlaten heeft het atoom een energie

'4 J./elt/ = 4 J./deSc -I (e Vt.'",. - e ¢) nodig.

\vaarin e ¢ de werkfunctie van het materiaal is.
+

~ )Vats wordt verkregen door de energie die nodig is om het materiaal

als een neutraal atoom te verlaten op te tellen bij de energie, die nodig

is om het atoom in de damptoestand te ioniseren en deze som vervolgens

te verminderen met de energie nodig om het vrijgekomen.electron in het

materiaal ~e laten terugkeren.

Indien Vion - ¢ (0 , zullen de verdampte atomen voor het grootste gedeel;

te geIoniseerd zijn; dit zal dus het geval zijn als het materiaal een

grote werkfunctie en de geadsorbeerde atomen een lage ionisatiepotentiaal

hebben.

, waarin l.:!:/1)]

De ionisatiegraad oftewel de verhouding geIoniseerde atomen tot

ongeIoniseerde atomen wordt gegeven door
" e (Y"t'..,. - ~)

J:-= i:...[e- Ail 7

1° dO
de verhouding van de statistische gewichten van de ion- en atoom-

toestanden is.

Indien dus de totale flux van ionen en atomen gegeven is, zou voor twee

gegeven stoffen (Vion en~bekend), de grootte van de ionenflux, dus de

stroomdichtheid berekend kunnen worden.
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Wordt een veld aangelegd, dan zal bij een spannin'j 1"& ( Ys) 0)

.l!. /e
7°

zijn e Vion' e¢ en eYs in electronvolt gegeven.

de literatuur wordt ~; ~ I verondersteld.Volgens

<! + -
/0

Hierbij

over het scheidine:svJ.ak, J/ ,1e {Yd,,. - Y'

Voor negatieve ionen, dus atomen met een grote electronenaffiniteit S

wordt de ionisatiegraad gegeven door
e (- S + ¢-)

L = ~~ [e - AS 7 }

I D d (3.24)

Als -s~ ~ < 0 zullen de verdampte atomen voor het grootste

gedeelte geioniseerd zijn, dit zal dus het geval zijn als het oppervlak

een lage werkfDnctie en de geadsorbeerde atomen een grote electronen

affiniteit S hebben.

Wordt een veld aangelegd, dan zal bij een spanning I/.s (" J:s < 0)

over h~t scheidingsvlak, e -s + t ~ J/s )

L~ L!e- (Ab7 )
,/ () JD

Ook hier is f :: I , volgens de Iiteratuur.

De grootte van de totale flux hangt af van de aard van de binding van

de gasatomen aan het metaal, en zal nader beschouwd worden.

De aard,van de bindingen wordt onderscheiden in een chemische en een

physische binding of, met een ander criterium, in een zwakke of een

sterke interactie.

De' sterkte van de interactie wordt uitgedrukt in de adsorptiewarmte

4 hlp~/~ , dit is de gemiddelde bindingsenergie per mol tussen de

gasatomen en de oppervlakte-atomen.

Als .D. 1-1DlefS >:> R r, ~ wa2-rin A 7j de gemiddelde thermische energie

van 1 mol gasatomen, ondergaan de atomen een sterke interactie met het

oppervlak, wat kan resulteren in gedeeltelijke of totale energie

overdracht en adsorptie.

is de adsorptiekans klein bij hogere tempe-Als A Had.s ~ A 7j
raturen.

Als ~ HIAtt's < < I? I; is de adsorptiekans zeer klein en zal bij

experimenten een lage temperatuv~ noodzakelijk zijn om de verschijnselen

waar te kunnen nemen. Gezien het feit dat de heersende temperaturen laag

zijn, zal er voornamelijk gerekend bLnnen worden op minder sterke



- 34 -

interactie, dus .A I/aol,f ~ If 7j bij de verschijnselen.

Bij zwakke interactie zal de tijd dat een gasatoom aanwezig is op het

oppervlak uiteraard veel kleiner zijn dan bij sterke interactie.
4 }/&/p/.J/ ,of.,

Een schatting van deze tijd geeft T -;::;:: 7 0 e
"laarbij ?: D samenhangt met de trillingsperiode van een enkel

(
r?- -/~ )oppervlakte-atoom Los atoom c. D :: ~ = 10 sec • Naast de tijd dat

/ V o
een gasatoom op het oppervlak verblijft, speelt ook de afstand waar-

over een atoom de aantrekkende kracht van het oppervlak voelt, een rol

bij de karakterisering van het begrip zwakke of sterke interactie.

Zwakke interactie impliceert een kracht die sterk afneemt indien de af

stand van gasmolecuul tot oppervlak toeneemt.

Of de kracht sterk afneemt met de afstand hangt met name af van de aard

van de interactie.

Er zijn enkele theoretische modellen die een schatting van de grootte

en de afstand waarover de kracht werkzaam is, voor verschillende soorten

interactie mogelijk maken. [11]

Model 1 Het Lennard - Jones model.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de geleidingselectronen aan het

oppervlak een beweegbaar electronengas vormen. Ben atoom dat het opper

vlak nadert, zal tengevolge van deze geleidingselectronen gepolariseerd

worden indien het nog niet gepolariseerd was, en verdeI' gepolariseerd

worden indien het reeds gepolariseerd is.

ne interactie wordt nu gegeven door:

1/ :" _ C waarbij J{..] in J Imol gegeven wordt, . (3 •. 26) i
Y.l.·1 ,..3

)

C ::

o

r in Angstroms. C is een constante die bij spherische symmetrische

atomen gegeven wordt door:

C = rn c t Xk ,met: m = electronenmassa;

c = lichtsnelheid;

~ = diamagnetische suceptibiliteit;

Na = getal van Avogadro.

Substitutie levert voor een gas: C~ 420 1 t 31 mol.

Model 11 Het Londonmodel.

Hierbij wordt de kracht toegeschreven aan geinduceerde dipolen tussen

atomen of moleculen, als gevolg van fluctuaties in de electronen

dichtheid.
C

J

VL =- - met
r'



. (3.28)

3.
"..,."
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3
~, , r/.1, == polariseerbaarheden in f;
11, , ~= oscillatiefreqnenties in sec-I;

h = constante van Planck;

r = afstand in X;
6 0'G'= 4,2 x 10 JA.

Model III Ret Debye model.

Rierbij wordt er vanuitgegaan dat moleculen die pe~~nente dipolen

bezitten elkaar verder kunnen polariseren.

Vn = - J otJ .II,/" '"" 0/:4 ft,~ (. )Vn In Joule
.i./ 11 {"o r 6

met:It' enA de dipoolmomenten in C '"

d" en rx~ de polariseerbaarheden in

r de afstand in m.

Model IV Ion-r,eInduceerde diDool.

Hierbij induceert een ion dus een dipool.

Hierbij blijkt: V rv ~ • (V in Joule)
r 'I '

Model V.

Voor atomen en moleculen die ioniseren of deelnemen aan gedeeltelijke

ladingsoverdracht, indien ze botsen met oppervlakte-atomen.

V == _'_ e, e~ , (3.30 )
i{ q~o r

met e, en e-l, de ladingen van het gasatoom en het oppervlakte-atoom.

In de tabellen 2 en 3 worden de polariseerbaarheden en de dipool

momente~ gegeven voor verschillende stoffen.

Omdat de ionisatiepotentiaal ook van belang is voor het verschijnsel

oppervlakte ionisatie wordt deze voor verschillende gassen gegeven

in tabel 4.
De werkfunctie van het sebruikte epoxy is niet bekend maar zal evenals

de meeste kunststoffen boven de 10 ev liggen. De werkfunctie is voorts

afhankelijk van de geadsorbeerde moleculen en van eventuele

bijmengingen zoals kwarts.
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- -30
m3 - -30

m3d- in 10 0{, in 10

Neon Ne 0,39 Zwavelwaterstof H2S 3,78

Argon Ar 1,63 Anunoniakgas NH3 2,26

Krypton ,Kr 2,46 r'lethaan CH4 2,60

Xenon Xe 4,00 Ethaan C2H6 4,47

\vaterstof H2 0,79 Ethyleen C2H4 4,26

Stikstof N2 1,76 Benzeen C6H6 10,23

Zuurstof 02 1,60 Aceton ( CH3hco 6,33

Koolmonoxide CO 1,95

Kooldioxide CO2 2,65

Gemiddelde polariseerbaarheden voor verschillende atomen en moleculen.

Tabel 2

Dipoolmomenten van

verschillende moleculen.

Ionisatiepotentiaal van

verschillende moleculen, in
-30 eV.,IA. in 10 em

'vlater H2O 1,84 H2 15,4

Zwavelwaterstof H2S 0,89 C2 12

Stikstofmonoxide NO 0,16 N2 14,5

Koolmonoxide CO 0,12 02 12,5

Waterstoffluoride HF 1,91, CO 14,1

Zoutzuur HCl 1,08 NO 9,5

Ammoniakgas NH3 1,45 N0
2 1L

Methanol CH'OH 1,68 H2O 32,63
Ethanol CH3CH2OH 2,72 CO2 13,7

Aceton ( CH3hco 2,9

Tabel 3 [12J Tabel 4 [l~

Samenvattend kan gesteld worden dat het verschijnsel oppervlakte

ionisatie afhankelijk is van de ionisatie-energie van de geadsorbeerde

atomen, van de grootte van de werkfunctie en van de adsorptie-energie,

die weer afhangt van de interactie tussen gasatomen en oppervlakte

atomen.

Aangezien de werkfunctie niet volledig bekend is voor epoxyhars, is het

zeer weI mogelijk dat de ionisatiepotentiaal eVi en de werkfunctie e ¢
ongeveer even groot zijn. Wordt een veldaangelegddat over het scheidings

vlak een potentiaal V veroorzaakt, dan zal zoals uit formule (3.~3)s
blijkt een groot gedeelte van de aan de oppervlakte geadsorbeerde atomen

geIoniseerd het oppervlak kunnen verlaten. De grootte van de daardoor

veroorzaakte stroom wordt bepaald door de adsorptie-energie.
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Daar over de aard van de interactie tussen gas- en oppervlakatomen niets

gezegd kan worden, omdat de dipoolmomenten van epo~Jhars, met en zonder

kwarts, onbekend zijn, kan ook over de grootte van de stroom geen

uitspraak gedaan worden.

De werkfunctie van epoxyhars is hoog, hierdoor kan het ontstaan van

negatieve ionen· tengevolge van oppervlakte-ionisatie uitgesloten worden

geacht, temeer daar de gebruikte gassen, met uitzondering van het electro

negatieve SF6, in het algemeen een lage electronen-affiniteit hebben.

Omdat tijdens de metingen de verschijnselen bij zowel negatieve als

positieve aangelegde spanning hetzelfde resultaat, echter met andere

polariteit gaven, kan het verschijnsel van oppervlakte-ionisatie

volgens de betrekkingen (3.23) en (3.24) geen verklaring geven.

Bij de metingen werd echter geconstateerd dat het gebruik van aceton of

methylalcohol zeer sterke gevolgen had voor het al dan niet optreden

van ladingsdepositie.

Bezien we tabel 3 dan blijken deze stoffen een groot dipoolmoment te

bezitten. Hierdoor moet het niet onmogelijk geacht worden dat aceton of

methylalcohol bij het in aanraking komen met het epoxyharsoppervlak

plaatselijk grote veldsterktes veroorzaakt, die aanleiding geven tot

ionisatie. TIaarbij is het mogelijk dat zowel ionisatie van gasmoleculen

als vangeadsorbeerdeaceton- of methylalcoholmoleculen plaatsvindt. Hier

door ontstaan zowel positieve als negatieve aceton- of methylalcohol

ionen, die door interactie volgens model V gebonden worden, waarbij de

totale lading op het oppervlak dus nul is. Wordt eveneens aangenomen dat

de afstand tussen de ladingscentra van de ionen vrij groot is, dan kan

een aangelegd veld de ionen van de juiste polariteit aan het oppervlak

onttrekken. Immers met toenemende afstand wordt de binding volgens de be

trekkingen (3.26/3.30) zwakker.

Aangezien de aceton- of methylalcoholmoleculen zowel electronen

opgenomen als afgestaan hebben, kan er afhankelijk van de polariteit van

de spanning negatieve of positieve oppervlaktelading achterblijven.

Hiermee zou tevens een verklaring gevonden zijn voor het optreden van

het verzadigingsverschijnsel indien er ladingsdepositie als functie van

de tijd dat de spanning aangelegd is, gemeten wordt. Deze verzadiging

wordt dan namelijk veroorzaakt door het tegenveld dat opgebouwd is.

Ook de hoeveelheid geadsorbeerde ace ton of methylalcohol zou van

invloed kunnen zijn op de snelheid waarmee het proces verloopt.

Hoe het verschijnsel precies plaatsvindt, kan met de gebruikte meet

methode niet pepaald worden.
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Emissie door licht.

Bij een werkfunctie van bijvoorbeeld 10 eV kan men met de relatie

h 'V ;:' !J.£. =e tP de grensgolflengte berekenen ,.,aar-
A

boven licht geen electronen vrlJ kan maken uit het oppervlak.

A.:: I~ 33 6 ,:: 1<3~ A
I 0

Deze golflen~te ligt in het uiterste van het ultraviolette gebied.

Aangezien licht van deze golflengte gemakkelijk geabsorbeerd wordt,

o.a. door het vat en de kooi en de zuurstof in de lucht, is het niet

aannemelijk dat in de experimenteerruimte van deze straling een

intensiteit van belang aanwezig kan zijn. Straling met nog veel kortere

golflengtes zal evenmin een intensiteit van betekenis hebben.

Veldemissie.
8

Voor veldemissie zijn veldsterktes van 10 ~~ nodig, indien de werk-

functie enkele eV's _Q§!!iI:'~§tgt.]eze veldsterkte zal,zelfs door veld

verste-:ddng-t.g.v. orieffenheden ophet electrode-!oppervlakiinet de

gebruikte opstelling nooit gehaald kunnen worden.

Secundaire emissie.

Uit de theorie van de electrische ontladingen is bekend, dat positieve

ionen die de kathode treffenhieruit electronen kunnen vrijmaken. Aangezien

het totale aantal electronen dat vrijgemaakt wordt, afhankelijk is van

van het aantal positieve ionen en de energie die deze positieve ionen

hebben, zal dit effect voor lage veldsterktes vrijwel niet optreden.
, «3

Zo is uit de theorie de formule j = jo e (3.31)
g I - if (eo(j'- I)

voor de stroomdichtheid bekend, waarin jo de electronenstroomdichtheid

aan d~ kathode, t.g.v. natuurlijke straling of thermische emissie voor

stelt en 0 het aantal electronen aangeeft dat vrijgemaakt wordt indien

een positief ion de kathode treft.

Uit het feit <:/.dat rL. <: I voIgt dat het secundaire effect pas merkbaar

is indien e a» I • Dus voor lagere veldsterktes zal het secundaire

effect niet merkbaar zijn indien er geen veldversterking optreedt.

Treedt er namelijk veldversterking op dan kan het aantal positieve ionen,

door botsingen van electronen met neutrale moleculen, toenemen, evenals

de energie van de positieve ionen.

'.
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3.6 Veldverste~(inc.

Naast de genoemde verschijnselen die beschouwd zijn voor homogene velden,

zijn er ook nog verschijnselen die op kunnen treden indien er plaatse

lijk veldversterking optreedt. De meeste van deze verschijnselen traden

ook reeds naar voren bij beschouwing van verschijnselen in een homogeen

veld. Om een beschouwing van het inhomogene veld, een veld waarin ter

plaatse van de anode en kathode veldversterking optreedt, mogelijk te

maken, \ofordt aangenomen dat over een afstand ~( [«J)een homogeen en

constant veld, dat enkele malen groter is dan het werkelijk homogene

veld, aanwezig is. We zullen dit nader bekijken.

Ionisatie door botsingen.

Omdat de veldversterking slechts over een kleine afstand van de

gapafstand merkbaar is, kan buiten de zone waarin veldversterking optreedt

de ionisatie, bij veldsterktes beneden de doorslagveldsterkte,

ve~ofaarloosd worden.

Analoog aan (3.16) kan nu een voorwaarde voor het waarneembaar worden

kan vervangen word8n door

van de ladingsdepositie verkregen worden. Immers
O((r

pede -I

rXd
De voorwaarde

01..1'
e - I

(3.16) voor het waarneembaar zijn wordt nu

> ~ + ~
oI..cf fdC,+t,.-!Je,'Jd 0-

~s «{ z
e I -S-)/ec -r tfI.¥lb
. ot. cr > /o. 0'> X /0 T ·

Hierbij is l de afstand waarover de veldyersterking werkzaam en constant

is. Hierbij is er van uitgegaan, dat het veld binnen de afstand cr
homogeen is en niet door ruimtelading verstoord wordt, terwijl tevens

is aangenomen dat er geen secundaire effecten optreden en er dus aIleen

electronen en ionen in het gas gevormd worden.

In tabel 5 is voor een aantal waarden van 6 , drukken, gassen en (l( 's de

benodigde minimale veldsterkte berekend.

Nemen we ook het secundaire effect in beschouwing, dan blijkt uit

betrekking (3.31), dat dit effect pas merkbaar is indien e oct!'> '/ {,
en dus pas optreedt indien aan voorwaarde (3.32) voldaan is.

Wordt er van uitgegaan dat de epoxylaag de anode is, en dat aIleen aan

de epoxylaag veldversterking optreedt, dan kan een ion-electron paar

dat ter plaatse' ~ {~ ~ 0 Y:'"lOrdt vrijgemaakt, aanleiding geven tot het

volgende aantal electronen dat de anode bereikt: .



huA t- f
I~ J"~

".. ",-, b ,,~_. , IIt_. 1"_ i".,. " ",(_. 1.-/-",.

S o(,~ cI... ~ E£ E £ £ E £ Ep -p
;1') '0'3 in ;,.,

" #J
,'#J "17 ,'" ,'" Inin

-.l
i"M"~«"""" ("", "1'11'~" ~ Ir~ /t}{:. ':JC. ;% ;z.10 , IIh,,,."qO' tr

r"..r:,., ~,.,..
,,...,

C III
CoM e;", c_,..,_ ,." C,., I'h," Hf

10 19 0.19 0.25 0.04 53 205 57 196 - 538
5 19.7 0.39 0.51 0.09 67.5 275 80 261 - 580
1 21.4 2.14 2.82 0.47 148.0 365 180 446 - -
0.5 22.1 4.42 5.82 0.97 260.0 550 365 640 - -
0.1 23.8 23.8 32.4 5.4 - 1370 - 1960 - -
0.05 24.5 49 64.5 10.8 - 5740 - - - -:
0.01 26.2 262.0 345 57.5. - - - - - -

.
. ~
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Hierbij isp het &~ntal ionenparen dat per m3 per seconde gevormd wordt.

Dan is de stroomdichtheid
. cf of. t:r- ~) 0( d

/q::: f e" / e cl1 _ ~ e - I

Pd I" ol-g;e.o<fJ - oCr> 1-~/eO:CJ (3.34)
. met 1" de t,.,reede. Towhsendcoefficient voor epoxy. Hordt er van uitgegaan

dat de alllffiiniumelectrode de anode is, dan is het aantal electronen dat

de anode bereikt
o!~

e + (4
ol..~

e (I +

rX~ cicf ~ tX~ ~c;(!"
e e + (z e e T --.

0<.0 d~
tfl. e ) =- _.::::;e ~

1 -ri< e 0<8 / - tft 11 old
De stroomdichtheid is nu

d~l «J
/;,' :- I' t!!£ f e o(od~ - ped e - I
'; J () 1 - ?i e 0< d I - ~ e 0l(J (3.36)

met~ de tweede Townsendcoefficient voor aluminium. De grootte van de

stroomdichtheid is nu afhankelijk van de aard van de anode; de druk en

de aar~ van het gas, de aangelegde veldsterkte in afhankelijkheid van

de veldversterking en de afstand Gr waarover de veldversterking merkbaar

is.

Als voorwaarde voor het waarneembaar worden van de ladingsdepositie wordt

zal,alvorens

nu verkree;en:
oLd 1/e - I > Ya.

olS(I-/ e old) (lelll rD./-) e ~cr
A • eolO" I Old"angezlen - > e - /

o<l(I-/,e of 0) 0<. ~

aan relatie (3.37) voldaan wordt, eerst aan relatie (3.32) voldaan moeten
rx.rf

worden. Uit het feit dat QL~ I , voIgt dat e »1 moet zijn om de

factor .Y e 0{ cr(<. I) van invloed te doen zijn.
, «tS (JJ'e = I ' duidt 01' volledige doors lag van het gasvormig medium.
___,________ J .

Voordat een uitspraak gedaan kan worden over het feit of veldversterking

aanleiding kan geven tot ionisatie door botsingen, moet de veldversterking

qua grootte en werkzarne afstand bekend zijn. Wil hier nu een uitspraak

over gedaan kunnen worden dan moeten de effecten beschouwd worden die

aanleiding kunnen geven tot veldversterking.

Deze effecten zijn:

- ruimteladingseffecten,

- oneffenheden van epoxyharsoppervlak of electrode-oppervlak,

- inhomogeniteiten van het epoxy.
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J/J- (i. t- J ~ 0

dl

3.7 Ruimteladin8seffect.

Doordat de in het gas aanwezige ionen en electronen niet dezelfde

snelheid hebben qua richting en grootte, zal onder invloed van het

electrisch veld een ruimtelading ontstaan. Deze ruimtelading zal op zijn

beurt de electrische veldsterkte weer be!nvloeden en kan afhankelijk van

de plaats een toe- of afname van het oorspronkelijke electrische veld

veroorzaken. Om de mogelijke veldvers~erking te kunnen onderzoeken,

vervangen we de stroomdichtheid jg = fee? door

II = e I?~.;U# ~ -+ e n_'p- E; + e n~~e ? I (3.38)
waarin: e de elementaire lading;

h~de dichtheid van positieve ionen;

n. de dichtheid van vrije negatieve ionen;

ne de dichtheid van vrije electronen;

~~de beweeglijkheid van vrije positieve ionen;

~_ de beweeglijkheid van vrije negatieve ionen;

pte de beweeglijkheid van vrije electronen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel de dichtheid als de beweeg

lijkheid een functie van de veldsterkte kunnen zijn.

Verder wordt aangenomen dat de ladingsdragersconcentratie voor ieder

punt z een staionaire toestand bereikt heeft. Hierbij is z de afstand

tot de epoxylaag.

In formulevorm:

Met andere woorden, het aantal ladingsdragers dat verdwijnt door re

combinatie of geleiding, na het bereiken van de kathode of de epoxylaag

en het aantal ladingsdragers dat door natuurlijke ionisatle wordt

vrijgemaakt, .is in evenwicht.

Wordt tevens aangenomen dat voor ieder punt z in de ruimte tussen de

electrodes de natuurlijke ionisatie constant is, dan is

I'~ .,. p- :: f> ' waarbij p het aantal ionenparen is dat

per m3 per seconde geproduceerd wordt.

Uit P.4] blij~t dat in een gas bij lage veldsterktes slechts positieve

en negatieve ionen voorkomen, dus ~ =0 en

n + (2, t): n ~ (1) = n_ (2, I) :::- n_ (~ )
omdat

er op grond van (3.39) tijdsonafharucelijkheid is.

Hieruit voIgt dat 0 = p Vot- ~ n~ dK,.
cI~ oIz

()-= P ..,. 1/- da
d'Z

met cI.,.. de recombin2,tie-coefficient.
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Imrners voor een "volume" elementje dz geldt clat

()::. ep+ tlz + {~(2)n+lz)e - I/.,.{Zrc/z)/J...{~~q<)e)
d~- -f- / dr nfo &.J!?- (~) cle

z 0 Laten we dz naar nul naderen dan

/) (2;) JI(:t)

wordt verkregen

o = ;0., - y+-.d.et- 
c/z

- et,.I7-I'?... ,

waarin:

figuur 3.3
v+ de snelheid van de positieve

ionen;

v_ de snelheid van de negatieve ionen;

v+ = ,#r E ; (3.42)

v_ =,h.- E ; (3.43)
~+en~_ worden onafhankelijk van de veldsterkte E verondersteld.

Uit de wet van Poisson: dE:. (17,,-17-) 1:. (3.44)
..-, d 2 CD --l

voIgt dat

Na substitutie van (3.42), (3.43), (~.44), (3.45) in (3.40), met

ve~iaarlozing van het recombinatie-effect ten opzichte van het geleidings

proces wordt tenslotte gevonden:
o :: p - ## E(l'u d~ -I- 0117-) _(1'0 (/E ) h c/E'

e &Iz'" c/z e c/z -I /7- ".,.", il2

o :. p -I,tI- E ti!L- -I- Il- A. g;
. ClZ vc

Uit vergelijkingstelsel (3.46) resulteert de volgende D.V.:

., e (.Il- .1- .,u.,.

t';) A - "tt. r

dus

) = /e d~E -I IdEJ~)= g 'E dE)
(. c/ Z l {da 'I clz {L c/7 '

r-

en
E -::. f {De (~.,. -I-~_)~ <. -I- <C< ~ r.? ~

de _ :; (i-... -r Jz ) {l T Q

d~ - jI.eg (..! -I- ..!..) ~~ ~ <'c£Z -I-.?.6 (3.51)
fD --«,. ,A-

fuze D. V. (3.47) kan orgelost worden met behulp van de randvoorwaardEm:

1) jg = (e 17~#+ £" t- e /7_;«_ E) = C = constant voor

z = 0 en z = g.



2) !Ed7,=Vrs•
ad 1) n- (2;s 0). 0

IJ.,. (~.:" ;) = 0

dUB /1 (~-= DJ ... e I'h #.-t E ~ e ~D ::: 'p"L

:: ~i- Eo a. ~ C
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= - p€. (,,: -I-~_ ) ?,&_ - £0 a.~-

= C =. ~ ~D a.

dUB

ad 2)

.f
o~~ ~ ti,' {It - IJ -a- )-1-

rI- (j .,tl.,. .;-"b-
voIgt hieruit dat
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dus ;11., I (;/L.,. +M-) ~ /
~- !~

Zetten we nu in een grafiek <. 1fJ (ft ~ -I-.",u-) <
q .l.;tt t

Z
I/.e.§ (/ T ")

~ , CD -«of" "l:l-
. als functie van ~ L (~., .;. A.J uit, dan wordt grafiek 2

.-u- ;~

verkregen. In deze grafiek zijn de krommes voor verschillende waarden

van & uitgezet.
#.,.

,Uit de Iiteratuur [1:] blijkt dat bij de gebruikte gassen lucht en

stikstof, 1.'2. ( """- (/..r
"tl.,

Met behulp van reeksontwikkeling en verificatie aan de hand van de

grafieken voor I / ,u- « blijkt dat voor
~,Pi"" ... '

2.. ft- (/ -I- ~- )t..H+ I (.,u., ~A-)
,,;U+ ~~ ,-1(.- J~

(3.57)
(3.58)

de functie benaderd kan worden door

hieruit voIgt dat 1=(1l !: ·
zodat dan E =(.1!..!::.. /.!.. ~ .!...)~ ~ -

ED {"a.,. ~-

blijkt aan de hand van

een goede benadering gevonden te

Voor / { ::._~ -< (,.u~ of.a-) < j;
de grafieken voor I < .f:; .$' ~

kunnen worden met

~ ~ .!- /""""'--,,£L-/-/-+-/-) l. ~$ ;} / fi-0 fi~ L(,u. "'.,P-)
? 2. Eo (~r' fi~ #+.,t~;J< lp.,! I fi- I

Hieruitvolgtdat 1= f(f/(~~--)~ ·
dus'
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Wil aan de voorwa~rde (3.60) voldaan worden, dan moet

,f ...5 "u.,.~ ~ (,/./+ f- -II-j 3 k (S",,?t/ ",tt- fJe

Het p..J- ~ / e:-. /JlJ"tc. [lL'J, g = 1.5 cm en p = 10 ione~paren/cm3 sec

blijkt dat dan Vg ( io-2 V moet zijn.

Aangezien voor de dan optredende zeer lage veldsterkte het recombinatie

effect niet verwaarloosd kan worden, zal voor zeer kleine veldsterktes

de gevonden benadering niet eelden. Omdat bij de metingen het aangelegde

veld een veldsterkte heeft die groter.is dan 10 kV/cm, zal volstaan

kunnen worden met formula (3.59), om de invloed van veldversterking te

beSohouvlen.

Indienp = 10 ionenparen/cm3 sec,

en g = 1.5 cm dan vinden we voor

zodat duidelijk is dat voor de natuurlijke

versterking verwaarloosd kan worden en dus

ionenproductie de veld-

~:: J:; ~e-. (3,63)
I

, hetgeen reeds verondersteld werd bij de beschou-

Uit (3~52) en het feit dat het veld overal homogeen is, voIgt dat
- :

(/~)= pel
wing van de geleidbaarheidseffecten.

Neemt de ionenproductie door botsingen sterk toe, dan zal veldverstoring

op kunnen treden. De benodigde veldsterkte ligt dan echter dicht bij de

doorslagveldsterkte.

3.8 Oneffenheden en veldverstorineen.

Aaneezien hat analytisch zeer moeilijk is om voor een oneffenheid van

willekeurige vorm en grootte een uitdrukking te vi~den voor de grootte

van de veldversterking en de afstand waarover deze werkzaam is, worden

enkele bijzondere vormen in beschouwing genomen.

Als eerste wordt de oneffenheid, die de vorm van een half bolletje op

een vlakke electrode heeft, bekeken.

Heeft het bolletje een straalf ' dan wordt-het veld op de as van het

bolletje gegeven door /j.~
I

I
I

I
I

__-----JfI)rr__
voor h .... f'.e ~ ,

figuur 3.4
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waarin Eo het veld is dat aanwezig zou zijn bij ideale vlakke electrodes.

De maximale veldversterkingsfactor (3.: 3 treedt op voor ~ = fJ ; dan

is £mAX = 3 Eo ter\'1ijl voor a := zp het veld nog maar

',:los-Eo is.

De afstand waaruver de veldversterking merkbaar is, heeft hier dus

dezelfde orde-grootte als de straal van de oneffenheid.

\~ordt in de plaats van een half bolletje een cylinder met ronde top ge

nomen, dan blijkt ~~ de maximale veldversterkingsfactor (3.65)

(3 =:0 ; -I- 2. , waarbij h de hoogte van de cylinder en fJ de straal

van de ronde top is. Over de afstand, waarover de veldversterking merk

baar is, is niets bekend.

h

figuur 3.5

Wordt in de plaats van een kegel een conus met een afgeronde top en een

tophoek tussen 5°en 100genomen, dan blijkt

de. maximale veldversterkingsfactor D.]
. h

h j3 :: o,S" to + ~ (3.66)
~o <;1 < 300 • Over de afstand

waarover de veldversterking merkbaar is,

is niets gegeven.

figuur 3.6

Uit de gegev~n maximaIe veldversterkingsfactoren blijkt dat vooral bij

oneffenheden met scherpe top hoeken (f«/) ·zeer grote veldversterkingen

optreden. Over de afstanden waarover deze veldversterkingen merkbaar

zijn, is zeer weinig bekend. Op grond van formule (3.64) zou men echter

mogen verwachten dat de werkzame afstand van dezelfde orde-grootte als

de oneffenheid is. (Tabel 5, page 40)

Uit tabel 5 blijkt dat slechts bij grote oneffenheden (grote 6) of zeer

scherpe oneffenheden (grotep) ladingsdepositie door parti~le ont

ladingen verwacht mag worden, Voorts blijkt hieruit dat bij hoge drukken

oneffenheden eerder aanleJdrung geven tot ladingsdepositie dan bij lagere

drukken indien de berekende waarden beschouwd worden ten opzichte van

de doorslagveldsterktes bij de heersende drukken.

Aangezien de aluminium electrodes en de mallen gepolijst zijn, zullen

er geen scherpe of grote oneffenheden voorkomen.



Het optreden van ladinGsdepositie ten gevolge van oneffenheden is bij

de gebruikte electrodes en schillen bij veldsterktes ver beneden de

doorslagveldsterkte dan ook onwaarschijnlijk.

3.9 Inhomogeniteiten-en veldverstoringen.

Indien het epoxy niet volledig homogeen is, of indien de Felaxatie

tijden, de tijden die nodig zijn om de dipoolmomenten te richten, niet

voor het hele epoxy hetzelfde zijn, kan er plaatselijk veldyerstoring

optreden. Bevinden deze veldverstoringen zich dicht aan het oppervlak

. van het epoxy, dan kan ook het veld in de luchtspleet verstoord worden.

Het is analytisch zeer moeilijk om de grootte en de werkzame afstand van

een mogelijke veldverstoring aan het epoxy-oppervlak voor een inhomo

geniteit met een willekeurige vorm en afmeting uit te rekenen. Daarom

zullen slechts de resultaten uit ~~ vermeld worden, waarin de

veldverstoring berekend wordt indien een cylindervormig dielectricum,

met relatieve dielectrische constante Er~, in een homogeen veld, met..
veldsterkte E en dielectrische constante C" geplaatst wordt. De as van

~

de cylinder staat loodrecht op E.

->
E

___------------------4-------,,'1-

Voor het ve~d buiten de cylinder geldt dat
? e _ / ri~~;: _/~~/~ y; p; f,,-~ - £".,
, lJu C',,-.. 'l-cr,

_ £".~ - E"., C(.:a IE~~ ~:
C'L -I- c"., r.z

Voor het veld biru1en de cylinder geldt

figuur 3.7
Veldpatroon rond

de cylinder.

Uit deze resultaten blijkt dat de maximale veldversterking~ =< op

de omtrek van de cylinder optreedt. De afstand wasrover de veldversterking

werkzaam is, is evenredig met ;/r , waarbij r de afstand tot het hart

van de cylinder is.

Voor andere configuraties zal de veldversterking uiteraard een grotere

waarde kunnen hebben.

Als belangri,jkste argument voor de verklaring van sommige'waargengmen
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verschijnselen door veldverstoring ten gevolge van inhomogeniteiten, kan

aangevoerd worden, dat de afstand waarover de veldverstoring werkzaam

is, groot kan zijn. Mede omdat de grootte van de inhomogeniteit slechts

beperkt wordt door de dikte van de epoxy12~g. i
r

. Uit tabel 5 blijkt dit met het toenemen van de werkzame afstand ionisaties

door botsingen bij een lagere veldsterkte plaatsvinden dan in het geval

van een kleinere afstand 6 .
Samenvattend kan dus ook gesteld wo+den, dat door de grote inhomogeni

teiten die mogelijk zijn, de veldsterkte en de werkzame afstand waarden

kunnen bereiken, die het optreden van ionisatie door botsinge~ op grote

schaal, mogelijk maken.

Veldverstoringen door inhomogeniteiten in het epoxyhars kunnen dus een

verklaring geven voor het optreden van de waargenomen verschijnselen,

met name in stikstof.
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IV- 1'1 E TIN G EN

In dit hoofdstuk zullen meetresultaten in atmosferische lucht, in

zwavelhexafluoride en in stikstof gegeven worden. Naast de meetprocedure

zoals die in (2.6) beschreven wordt zijn in lucht nog enkele bijzondere

experimenten verricht.

Ten gevolge van het grote aantal grafieken, waarbij tijdens de metingen

ook nog verschillende meetbereiken van de electrometer georuikt werden,

lijkt het weinig zinvol om aIle grafieken weer te geven. Daarom zullen

slechts enkele grafieken van de metingen in lucht, stikstof en zwavel

hexafluoride als voorbeeld gegeven worden.

De andere meetgegevens zullen na omrekening van de geinduceerde span

ning, die in de grafieken geregistreerd is, in de werkelijke spanning,

in tabel- of grafiekyorm gegeven worden.

In lucht werd gemeten aan schillen met kwarts als vulmiddel en aan



- 52 -

In grafiek 4.1 is een voorbeeld van de meetresultaten aan schil A,

een schil met k\'!arts, gegeven. Hierbij is langs de krommes de span

ning over de electrodes en de tijd, dat deze spanning aanwezig is

geweest, gegeven. In deze grafiek is de op de meetprobe geinduceerde

spanning als functie"van de plaats op de schil G~registreerd.

Met behulp van verticale streepjes is het midden en de begrenzing

van hat v1akke gedeelte van de schil weergegeven.

Uit deze grafiek blijkt, dat het aanleggen van een grotere spanning

of van dezelfde spanning gedurende langere tijd een toena~e van-de

geinduceerde spanning ten gevolge heeft. Slechts de verhoging

van -15.0 kV naar -20.0 kV geeft geen verandering van de geinduceerde

spanriing. Uit de grafiek is eveneens af te leiden dat de geinduceerde

spanning een polariteit heeft, die tegengeste1d' is aan de polariteit
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In grafiek 4.2.A. en 4.2.B. zijn voorbeelden van meetresultaten

aan schil B, een schil met kwarts, gegeven. Grafiek 4.2.A. betreft

de metingen in een bepaalde richting over de schil, terwijl grafiek

4.2.B. dezelfde metingen betreft nu echter loodrecht op de mp-etrichting

uit 4.2.A., debovenelectrode is dus tijdens de metingen van 4.2.B.

900 verdraaid ten opzichte van de stand bij meting van 4.2.A.

Langs de krommes is de tijd uitgezet dat de spanning van 10.0 kV

over de luchtspleet aan'vezig is geweest. Oak hier vindt een toename

van de geInducee~de spanning plaats indien de spanning over de schil

gedurende langere tijd opnieuw aangelega,vordt.De geInduceerde spanning

heeft een polariteit die tegengesteld is aan de polariteit van de

aange1egde spanning.

, ' I ,-- ',-, c-~~ fr::r± -:: ~.•.•~ ·.·::~t~~~i~:; ~.~ l~~

grafiek 4.3.
In grafiek 4.3. is een voorbee1d gegeven van de meetresu1taten van

8chi1 D, een schil zander vulmiddel.

Langs de krommes is de tijd vermeld gedurende welke de spanning Vqn

-15.0 kV over de luchtspleet van 1 cillcaanwezig is geweest.

Duide1ijk is hierbij de homogene ladingstoename, die optreedt in

dien dezelfde spanning opnieuw gedurende 1angere tijd wordt aan

ge1egd,zichtbaar. Voordat veor de eerste maa1 spanning werd aan

ge1egd was deze schil gereinigd met acetone
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grafiek 4.4.
In grafiek 4.4. is een voorbeeld van de meetresultaten van schil E, een

schil,zonder vulmiddel, in onder druk staande stikstof gegeven. De druk

bedraagt hierbij 4 atmosfeer. Langs de krornmes is hierbij de spanning,

en de tijd dat deze spanning aanwezig is geweest, gegeven. Uit deze,

grafiek blijkt dat de verhoging van de spanning van 50.0 kV naar 60.0

kV aanvankelijk geen verandering van de geinduceerde spanning geeft.

~// /// /// /// ///~
; .. , ":-1:--r - ~ .- -.. d.····' () ff. __ <']' -I lA ". b" ;' .. :.-,--.. : ..-:- "

_I_'rc~:;-=- ~ ""'-.:;. . .+.=~;:. ~~=- ...-:.-.: ::';-, ~:,.. 2Ij..-p~-1at~osfe~x '.:.;':__,1_,,_+:=,-.F+='=,Ci-j__ --jl... :::1 ... ;;f •. ,.,. '.'. '-." ... : ..-, . j' .:; .. ' '. ;'::. " ... ' '.:' ..c:; I· . ':'1 " [' . ':, '.:-' -- ~::. , __ [ri;:' ,f1·<> :~~I;! """: .-"'_,,",- .--, --. .. -- . .,. '" . <>-- , . t·· .• <> ",'... .. __ ,.._. ';-1';:. ,n< .' :. ': ~~;; :::-:~,\. .., ,..::, :..' .... 1--..' :. .::.: ::O~ ~.~jjI K. :' rE= ;:-tIm, '.l. eli =£t! I OI'K, ":-=:i
r\~I~ ~-;:~~~~~- #:;~Sl~~~T:T-~'~>SQ cIiiT~~#e ~m~ieEc~s~~: :~I __:'~~
::r:\' ':'I"'wo;+,;ot ..--. '.,. "--:·f~'.~ --., ..-... ,-- "j--'+ .. : ~.. ...'.". ':! ~ -- ..
'~?7~ :::_:~)+;.~'~:'8;,l.:~;3 -_. ~'1!!1~~•. t" .' 4~ ,: 0 min.i:~ i: :.. :;;1~'
,-" '. -- ". ,... - ' . ' , , I", 1 : t, --: I'. _.. ./ "ll. , A'fJ!'" ' __ ",: I .

~~: ::;; ;?~ ~~:~ :::; 2~L..:~::t_ '7~-=::;tt:J:~~~t_: :: ~1 :;~I~:;:;:':::::-::F -
,'f :::: "': ii:: tift ·::f::: :,:tlr;:~ ':'. :.;: : ·:,::l/'f.::g:L::· :,:T:::/:'.:.:!:.:: ;:':::cJL I:.:: :.::: : I,':, ;:;':i:!, .. :

: "::. --:;;; .';: re::' . :' :::: l' f\,;.;l ./ 'So min if:tH"" L~E" ,-,'t=;~ '~--~_..
--':I=:::'~:~:~':~':"-= :I:::+~..:~.:.:.i ~. ~~~:::::Ii: f,: ,.~:ki::::--:::'·

grafiek 4.5.
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d ;~~t
t+, ,~-l-t

gra:fiek 4.6.
In de gra:fieken 4.5. en 4.6. zijn voorbee1den van de meetresu1taten

aan schi1 E, een schi1 zonder vu1midde1 gegeven, indien deze schi1 zich

in onder druk staande zwave1hexa:f1uoride bevindt.

In grafiek 4.5. is 1angs de kro~~es uitgezet hoe lang de spanning van

100.0 kV over de electrodes aanwezig is geweest. Voordat voor de eerste

maa1 spanning aange1egd werd was de schil afgeveegd. met de !'lessing

borste1.

In grafiek 4.6. is 1angs de krommes de spanning over de electrodes,

en de tijd dat deze spanning aanwezig is geweest, uitgezet. Voordat

voor de eerste maa1 spanninc aange1egd. werd, was de schi1 afgeveegd.

met de messing-borste1.

Uit beide grafieken is duide1ijk te constateren dat indien de spanning •

gedurende 1angere tijd aange1egd wordt er een toename van de 1adings

depositie p1aatsvindt.

Tevens b1ijkt uit beide grafieken, dat de hoevee1heid lading die ten

gevo1ge van het contact van borste1 en schi1 achterb1ijft, bij hogere

drukken groter is.
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4.1. Metingen in atmosferische lucht.

Achtereenvolgens zullen de meetresultaten van de verschillende schillen

gegeven worden.

Hierbij wordt vermeld:

de spanning V over de totale configuratie;a
de dikte d van de schil;

de grootte g van de luchtspleet;

de grootte Vd van de spanning over de schil na afschakeling van de

aangelegde spanning en verYlijdering van de beneden-electrode;

de aard van de schil, dus met of zonder vulmiddel;

de ti.jd gedurende welke de spanning V aanwezig is geweest;a
de manier waarop de aanwezige lading verwijderd is, indien er ladings-

depositie plaats gevonden heeft;

de aard van de verdeling van de ladingsdepositie, dus o~ de lading

homogeen of inhomogeen verdeeld is. Is de verdeling van de lading

homogeen dan komen de gemeten en de werkelijke spanning met de ge

brttikte meetmethode goed overeen. Is de verdeling van de lading

over het epoxy-oppervlak inhomogeen, dan zullen de gemeten en de

werkelijke spanningen, slechts qua orde-grootte overeenkomen.

In het inhomogene geval is voor de spanning over het epoxy-opper

vlak, de spanning in het maximum van de ladingsdepositie genomen,. .

indi~n we de spanning als functie van d~ plaats bekijken. Aangezien

dit maximum vaak op een andere plaats ligt en bovendien de toename

van de ladingsdepositie zeer onregelmatig verloopt, kunnen er geen

grafieken van de getnduceerde spanning als functie van de tijd, voor
-- - .,

een bepaalde plaats op het oppervlak, geconstrueerd worden.

Voor de gevallen, \oJaarin sprake ",as van een homogene 'lTerdeling konden··

dergelijke grafieken weI samengesteld worden.

Omdat de voorgeschiedenis voor de metingen van belang kan zijn,

worden de metingen zo veel mogelijk in chronologische volgorde ge

geven. Indien dus aangegeven is hoe de lading vert~ijderd werd voor

een bepaalde meting, betekent dit dat de metingen tot de volgende

aanduiding van de manier waarop de lading verwijderd werd, direct

/ na elY~r uitgevoerd werden.



Schil A. Epoxyhars met kwarts als vulmiddel.

Dikte van de sehil 2.8 mm.

Sehoongemaakt met aeeton !It.

Schoongemaakt met methanol !It !It.

Lading vervlijderd met borstel !It !It !It •

V g Vd tijd aard verdelinga

in kV in em in kV in minuten

** 47.0 2.0 -12.3 1 inhomogeen

!It!lt 47.0 2.0 -23.6 1 inhomogeen

** 47.0 2.0 -23.2 2 inhomogeen

** 47.0 2.0 -26.6 3 inhomogeen

!It 47.0 2.4 - 5.8 1 inhomogeen

47.0 2.4 -12.1 2 inhomogeen

47.0 2.4 -12.1 3 geen verandering

47.0 2.4 -12.i 4 geen verandering

!It 47.0 2.4 -15.2 2 inhomogeen

47.0 2.4 -18.9 4 inhomogeen

47.0 2.4 -19.6 6 inhomogeen

47.0 2.4 -20.3 8 inhomogeen

!It- 68.0 2.4 - 4.8 2 inhomogeen

68.0 2.4 - 5.3 4 inhomogeen

6~.0 2.4 -16.9 6 inhomogeen

68.0 2.4 -16.9 8 geen verandering

68.0 2.4 -16.9 10 geen verandering

68.0 2.4 -16.9 15 geen verandering

!It- 68.0 2.4 - 4.1 2 inhomogeen

68.0 2.4 -20.3 6 inhomogeen

68.0 2.4 -21.8 10 inhomogeen
.

!It 10.0 1.0 - 0.5 2 inhomogeen

10.0 1.0 - 0.6 6. inhomogeen

10.0 1.0 - 0.9 10 inhomogeen

10.0 1.0 - 1.2 15 inhomogeen

- 57 -
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V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

10.0 1.0 - 0.7 2 inhomogeen

15.0 1.0 - 0.8 2 inhomogeen

20.0 1.0 - 1.1 2 inhomogeen

25.0 1.0 - 4.8 2 inhomogeen

25.0 1.0 - 9.9 4 inhomogeen

25.0 1.0 -10.0 6 inhomogeen

25.0 1.0 -10.2 8 inhomogeen

-10.0 1.0 - 8.0 2 inhomogeen

-15.0 1.0 - 7.8 2 inhomogeen

-20.0 1.0 - 5.8 2 inhomogeen

-25.0 1.0 ... 4.6 2 inhomogeen

-25.0 1.0 7.5 4 inhomogeen

-25.0 1.0 8.6 6 inhomogeen

-25.0 1.0 9.7 8 inhomogeen

!IE -15.0 1.5 2.9 2 inhomogeen

-20.0 1.5 3.0 2 inhomogeen

-30.0 1.5 3.6 2 inhomogeen

-37.5 1.5 4.5 2 inhomogeen

-37.5 1.5 6.5 4 inhomogeen

-37.5 1.5 7.0 6 inhomogeen

-37,5 1.5 10.7 8 inhornogeen

-37.5 1.5 10.9 10 inhomogeen

15.0 1.5 3.5 2 inhornogeen

22.5 1.5 - h.2 2 inhomogeen

30.0 1.5 -14.1 2 inhornogeen

37.5 1.5 -18.6 2 inhomogeen

37.5 1.5 -21.3 10 inhomogeen

!IE 30.0 2.0 -13.5 60 inhomogeen

!lE 20.0 2.0 - 4.8 60 inhomogeen

!IE 10.0 1.0 - 0.7 2 inhornogeen

10.0 1.0 - 0.8 4 inhomogeen

10.0 1.0 - 0.8 10 inhornogeen

10.0 1.0 - 0;9 20 inhomogeen

10.0 1.0 - 1.4 40 inhomogeen
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v g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

30.0 2.0 0.2 2 inhomogeen

30.0 2.0 0.3 4 inhomogeen

30.0 2.0 0.3 8 geen'verandering

30.0 2.0 0.3 15 geen verandering

30.0 2.0 0.5 30 inhomogeen

30.0 2.0 0.7 60 inhomogeen

20.0 1.0 .0.7 2 geen verandering

20.0 1.0 0.7 4 geen verandering

20.0 1.0 0.7 8 geen verandering

20.0 1.0 0.7 15 geen verandering

20.0 1.0 0.7 30 geen verandering

Sehil B. Epoxyhars met kwarts als vulmiddel.

Dikte van: de sehil 1.5 mm.

V g. V
d tijd aard verdeling

a
in kV in em in kV in minuten

* 10.0 1.0 2.6 2 inhomogeen

'10.0 1.0 3.3 4 inhomogeen

10.0 1.0 3.6 8 inhomogeen

10.0 1.0 3.6 10 inhomogeen

10.0 1.0 3.8 15 inhomogeen

10.0 1.0 4.1 20 inhomogeen

10.0 1.0 4.4 30 inhomogeen

10.0 1.0 5.1 60 inhomogeen

-10.0 1.0 1.9 2 inhomogeen

-10.0 1.0 3.2 5 inhomogeen

-10.0 1.0 3.9 10 inhomogeen

-10.0 1.0 4.5 20 inhomogeen

-10.0 1.0 4.5 40 inhomogeen

*** -10.0 1.0 0.2 2 inhomogeen

-10.0 1.0 0.2 5 inhomogeen

-10.0 1.0 0.2 10 inhomogeen

-10.0 1.0 0.2 30 inhomogeen
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v g Vd tijd aard verde1ing
a

in kV in em in kV in minuten

10.0 1.0 0.2 2 geen verandering

10.0 1.0 0.2 5 geen verandering

10.0 1.0 0.2 25 geen verandering

-10.0 1.0 0.2 2 geen verandering

-10.0 1.0 0.2 5 geen verandering

-10.0 1.0 0.2 25 geen verandering

-20.0 1.0 0.2 2 geen verandering

-20.0 1.0 0.2 5 geen verandering

-20.0 1.0 0.2 25 geen verandering

-20.0 1.0 0.2 50 geen verandering

, 20.0 1.0 0.2 2 geen verandering

20.0 1.0 0.2 5 geen verandering

20.0 1.0 0.2 25 geen verandering

20.0 1.0 0.2 50 geen verandering

-40.0 2.0 0.2 2 geen verandering

-40.0 2.0 0.2 5 geen verandering

-40.0 2.0 0.2 25 geen verandering

-40.0 2.0 0.2 50 geen verandering

40.0 2.0 0.2 2 geen verandering

40.0 2.0· 0.2 5 geen verandering

40.0 2.0 0.2 25 geen verandering

40.0 2.0 0.2 50 geen verandering

25.0 1.0 0.2 2 geen verandering

25.0 1.0 0.2 5 geen verandering

25.0 1.0 0.2 25 geen verandering

25.0 1.0 0.2 50 geen verandering

Sehi1 C. Epoxyhars met kwarts a1s vu1midde1.

Dikte van de sehi1 1.5 mm.

v g Vd tijd aard verde1inga
in kV in em in kV in minuten

10.0 1.0 -0.1 5 inhomogeen

10.0 1.0 -0.1 10 geen verandering

10.0 1.0 -0.1 20 geen verandering

10.0 1.0 -0.1 40 geen verandering

10.0 1.0 -0.1 80 geen verandering
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V g Vd tijd aard verde1inga
in kV in cm in kV in minuten

-10.0 1.0 -0.1 5 geen verandering

-10.0 1.0 -0.1 10 geen verandering

-10.0 1.0 -0.1 20 geen verandering

-10.0 1.0 -0.1 40 geen verandering

-10.0 1.0 -0.1 100 geen verandering

Schi1 D. Epoxyhars zonder vu1midde1.

Dikte van de schi1 1.5 mm.

De resu1taten van de metingen zijn weergegeven in grafiek 4.1.,4.9~

en 4.10. In deze grafieken is de grootte van de spanning over de schil

a1s functie van de tijd dat de spanning aanwezig is geweest uitgezet.

In deze grafieken zijn de metingen aan de verschi11ende schi11en,

zovee1 moge1ijk naar 1uchtsp1eet-grootte en ve1dsterkte gesorteerd.

Bij deze metingen was na iedere meetcyc1us, w~rbij slechts de tijd

dat de spanning over de configuratie aanwezig was gevarieerd werd,

de aanwezige lading verwijderd met acetone

Schi1 E. Epoxyhars zonder vu1midde1.

nikte van de schi1 1.5 mm.

De resu1taten van de metingen zijn weergegeven in grafiek 4.1,

4.~ en 4.10. In deze grafieken is de grootte van de spanning over de

schi1 a1s functie van de tijd dat de spanning V aange1egd is geweest,a
uitgezet. Na iedere meetcyc1us werd de aanwezige lading met aceton

verwijderd.

Schi1 F. Epoxyhars zonder vu1midde1.

Dikte van de 8chil 1.5 mm.

De resu1taten van de metingen zijn weergegeven in'grafiek4.1,en.4.. 8.

Na iedere meetcyc1us werd de aanwezige lading verwijderd met acetone

Schi1 G, Epoxyhars zonder vu1midde1.

Dikte van de schi1 1.5 mm.

De resu1taten van de metingen zijn weergegeven in grafiek 4.1.

Na iedere meetcyc1us werd de aanwezige 1adingve~Tijderdmetacetone
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4.2. Eijzondere experimenten in lucht.

-Invloed van de beneden-electrode.

Aangezien het mogelijk is om de boven-electrode ten opzichte van de

beneden-electrode te draaien, kan nagegaan worden of de beneden

electrode enige invloed op het waargenomen gedrag uitoefent.

Hierbij wordt met name gedacht aan de schillen met kwarts als vul

middel, waarbij het i~homogene gedrag ook deor de beneden-electrode

veroorzaakt zou kunnen worden indien deze plaatselijk oneffen of

vuil is.

Om dit te onderzoeken werd het volgende experiment uitgevoerd:

1. De spanning, in dit geval -20.0 kV of -25.0 kV, werd gedurende

een bepaalde tijd aangelegd, daarna werden twee krommes geregistreerd.

De eerste kromme werd gereg!streerd bij een bepaalde stand P van de

boven-electrode, (grafiek 4.l1.A) de tweede werd geregistreerd nadat

de bove~-electrode een k\vartslag (90°) om zijn as verdraaid is

{grafiek 4.1l.E). Deze stand noemen we stand S van de boven-electrode.

2. Nadat de beide krommes geregistreerd zijn, wordt, met de bovenelectrode

in stand S, gedurende dezelfde tijd, dezelfde spanning over dezelfde

luchtspleet als bij experiment 1, aangelegd. Daarna worden opnieuw

twee krommes geregistreerd. De eerste kromme werd met de electrode

in stand P, eveReens in grafiek 4.1l.A, geregistreerd, de tweede bij

stand S in grafiek 4.1l.E.

Komen de krommes in grafiek A of B niet overeen qua vorm en plaats

van de inhomogeniteit, dan is dit aan de bovenelectrode te wijten.

De schil is hierbij tussen de twee experimenten niet afgeveegd.

In grafiek 4.11. is een voorbeeld van de metingen zoals deze uit

gevoerd zijn gegeven.

Langs de krommes is aangegeven welke spanning over de electrodes is

aangelegd, in dit geval V ~25.0 kV en eveneens V =-20.0 kV. Ook isa a
vermeld in welke stand de boven-electrode stond indien de spanning

V aangelegd was.a

Uit aIle metingen bleek dat de beneden-electrode het inhomogene

gedrag van de schillen met kwarts niet beinvloedde.
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, ·.1 lib, ._',

grafiek 4.11.

- Inv10ed van de P.V.C.staven of de wand van het drukvat.

Tijdens de metingen aan de schi11en met kwarts a1s vulmidde1 b1eek dat

in het geva1 er geen of zeer weinig aceton gebruikt was, er een toe

name van de lading geconstateerd werd a1s gegeven in grafiek 4.12.
Hierbij nam de lading ogenschijn1ijk toe, terwij1 de inhomogenimeiten

die bij de aanvang aanwezig waren gehandhaafd b1even. Hierbij Inoest

bij een zeer gevoe1ige stand van de electrometer gemeten worden.

/
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grafiek 4.12.

Hierbij rees het vermoeden dat de staven bij deze metingen in atmos~.

ferische lucht weI eens sterk van invloed konden zijn.

Daarom werd na afloop van eenvan de metingen, waarbij dit effect

optrad, de boven-electrode vervangen door een naakte 'aluminium~

electrode. Rierbij bleek dat een uitslag geconstateerd werd, die na

afwissing van de staven met ace ton verdween. Ret experiment met deze

naakte aluminium-elctrode werd nu her}laald. Tijdens de registratie

werden de staven een voor een met aluminium-folie bekleed. Hierbij

lag het aluminitun-folie aan aarde. Op deze manier bleek de invloed van

de staven steeds geringer te worden (grafiek 4.13), waarbij indien

aIle staven bekleed zijn, er geen invloed meer te constateren valt.

Bij de metingen in atmosferische lucht werd verder steeds gewerkt

met staven die gedeeltelijk met aluminium-folie bekleed zijn.

Aangezien bij de metingen in stikstof en zwavelhexafluoride het meet

~ereik van de electrometer minder gevoelig stond, en de afscherming-

van de vat-wand met behulp van een metalen scherm het veld rond de

electrodes kan verstoren, werd daar van een metallische afscherming

afgezien. Bovendien is de invloed van de staven en dus ook van het

vat duidelijk herkenbaar aan de manier waarop de inllomogene ladings

verdeling toeneemt (grafiek 4.12).

Bij de metingen in stiktof en zwavelhexafluoride werd het verschijnsel

van oplading van de wand van het vat niet geconstateerd.
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- Experimen-t,en met sigaren -as

Aangezien het wenselijk was am een indruk van de relatie tussen

de omvang van de ladinesde~ositie en de vorm van de geregistreer-

de kromme te krijgen, ,,,erd van s1garen-as :,;,ebruik gemaakt. l1et

siearen -as bleek de omvang namelijk v8,stgele:::;d te kunnen worden.

In geval van een honogene ladinE,;sver5eJ.ing bleek de as over het

gehele op;:,ervlak, met ui tzondering van de rand, te worden aanee

trokken (figuur 4.1).

fignur 4.1
Has er sprake van een inhomogene ladingsverdelin'" dan bleek de

rand van de asafzettin~ op de schil, overep.n te komen met de

plaats op de krowBe waar de stijginS ten gevolge van de i~~omo

gene ladingsafzetting (figuLIT 4.2) beeon.

figuur 4.2.
- Invloed van mechanische spanningen.

Doordat bij de meting-en bleek dat schillen zonder vulmiddel erm

homogene ladingsdepositie ondervonden, zij het pas na behande

ling met ace ton , en de schillen met kwarts als vulmiddel een in

homogene ladingsd~positie te zien Gaven werd er gezocht naar een

mogelijke verklaring van di t verschil. Ui t de fabrieksge{ieVenS ~]

bleek dat er bij het afkoelen na het uitharden, interne mecha

nische spanningen ten gevolge van het krimpen van het materiaal

optraden. Indien Geen vulmiddel toegepast worrlt, zi.4n deze mecha

nische spanningen groter dan ",anneer '-Tel vulmiddel gebruikt wordt.
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Omda t het verschil in mechanische s:':Jannin.S' een m06,'"eli.jke verkla

rinG zou kmmen geven, werden de schillen nad::lt ze van de inge~o

ten aluminium electrodes ontdaan ',Jaren opnieuH ver\\larmd en Rfge

koeld. Aangezien de schillen dan namelijk ongehinderd kunnen uit

zetten en krimpen zullen de mechnnische spanninsen in het materi

aal ~leiner worden.

Om de schillen van de electrodes te kunnen verv:ijderen moest de

bovenrand die OJ:1 de electrode heen klemt ver'ri,lrlerd ,·mrden (fig., 4. 3).

lY' ~_ Q/tleke ....

~~::»,s s '- '-S >..s9
-.-.----.•-------....-1

figuur 4.3,
Door de schillen die nu nog om de e1,ectrode geklemd zitten gedu

rende l, 5 uur te ver-,-rarmen tot 120
0

konden de schillen v8T\'lijderd

worden.

Nogmaals 1,5 unr bi.i 1200 C ver\'larmen en daarna gedurende 24 uur

afkoelen in de oven leverdp schillen 0:9, die zeer mak.'k.:elijk om de

aluminium electrodes geschoven konden ",orden.

Nadat de schillen om de electrode'~ geschoven '.'!;J,ren bleek bij de

metingen dat het homoeene karakter ve>n de ladin,3"sdepodtie bij de

epoxyharsschillen zonder vulmiddel gehandhaafd bleef, indien de

schillen net ace ton gereini:.sd ",aren.

Bi.i de schillen met kvmrtn als vulmiddel bleer nn. afvrasc;en met ace

ton de inhomoc;ene ladingsdepositie eveneens gehandhaafd.

Op [,'Tond van de meetge::-:evens kan dan ook geconcludeerd vrorden dat

de in het materiaal aanwezige mechc=mische spannine:en geen ''lezen

lijke invloed hebben' op de o'0tredende verschi,inselen.

- Invloed van aceton en methylalcohol.

Ti.jdens de meting-en bleck dat indien methylalcohol in plaats van

aceton gebr:.Jikt ''lerd, er bij schillen zonder vulmiddel, vaak ~en

toename van de hoeveelheid lading geconstateerd kan worden. Daar

door rees het vermoeden dat het gebruik van aceton een sterke in-

vloed zou b~nnen hehben op het waargenomen ge~rag. Daarem werd het

volgende experiment ondern0men. De schil ''lerd coed schoon~cema8,kt..

met aceton, daarna "'erd een s:!,anning van - 10 kV over 1 em lucht

spleet gedurende 5 minuten aangelegd (grafiek 4.14). Daarna werd

de sp?rminr; over de scllil gemeten.
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grafiek 4.14..-
Aansluitend werd met behulp van een geaarde messing-borstel de schil

afgeveegd, hierbij bleef een geringe lading over (grafiek 4.14).
Daarna werd deze procedure met dezelfde spanning en luchtspleet he~

haald, waarbij dus de lading met de messing-borstel ve~lijderd werd

nadat de registratie had plaatsgevonden.

Na enige malen herhalen ( in grafiek 4.14 na 2 maal), bleek dat ten

slotte geen toename meer geconstateerd kon worden, te~iijl de gein

ducee!de spanning bovendien na iedere meting afnam.

Ook bij de herhalingen van dit experiment trad het verschijnsel van

van afneming van de geinduceerde spanning Ope

Daarna werd hetzelfde experiment uitgevoerd met methylalcohol.

Hierbij kon hetzelfde verschijnsel waargenomen worden, mits de schil

met voldoende hoeveelheden methylalcohol afgeveegd was.

Nadat de schil met aceton is afgeveegd wordt tenslotte nog geprobeerd

of het daarna afwassen met water enige invloed heeft.

Hierbij bleek dat als de he!e schil afgeveegd werd met water, nadat

eerst aceton gebruikt was, er toch nog een homogene' ladingstoename

werd waargenomen.

Daarom werd het experiment herhaald, waarbij nu de hele schil gereinigd

werd met aceton, en daarna een helft met water afgewassen werd.

Hierbij bleek de helft die met water afgewassen v~s eenduidelijk ~

lagere ladingsdepositie te geven (grafiek 4.15.).
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grafiek 4.15.

Om te onderzoeken of het oppervlak van de schil niet door aceton

aangetast ,~ordt, is een stukje epoxyhars zonder vulmiddel onder een

microscoop (vergroting 60x ) bestudeerd.

Hierbij bleek het contact van aceton met de schil geen verandering

van het oppervlak op te leveren. WeI dient vermeld te worden dat er

schillen waren die plaatselijk kleurverschillen vertoonden, waars

schijnlijk tengevolgevan het onvoldoende uitharden van de schil,

toen deze zich in de oven beyond.

Deze schillen kregen bij gebruik van aceton een witte uitslag.

Bij de gebruikte schillen was hier echter geen sprake van. Boven

dien bleek deze witte uitslag verder van geen invloed op de rnetingen.
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4.3. MetinFJen in stiksto_~.

Gemeten werd aan schil E. een schil zonder vulmidde1 en met een dikte

van 1.5 nun.

Omdat de e1ectrodes-zich onder druk in het vat bevondeh, moest een

"eventue1e" 1adingsdepositie verwijderd worden met een zich in het vat

bevindende messing-borste1. Hierbij b1eek dat tengevo1ge van het contact

tussen borste1 en epoxy er a1tijd een zekere aanvangs1ading bij iedere

meetcyc1us aanwezig was. Deze aanvangslading was echter bij het begin

van iedere meetcyc1us vrijwe1 identiek qua grootte en vorm.

A1vorens het vat met stikstof gevu1d werd, was het drukvat vacuUm ge-

zogen. Hierbij b1eek dat de hoevee1heid lading die er door het afvegen
/

met de messing-borste1 gedeponeerd was~ zo sterk afnam dat deze met de

gebruikte meetmethode niet meer geconstateerd kon worden.

De metingen werden uitgevoerd bij drukken van 6,4.3,2.1 atmosfeer.

waarbij de aangelegde spanning, de tijd dat deze spanning aanwezig

was en de afstand tussen schi1 en beneden-e1ectrode gevarieerd werden.

p=6atmosfeer

v g Vd tijd aard verde1inga
in kV in em in kV in minuten

10.0 1.0 2 geen verandering

10.0 1.0 5 geen verandering

10.0 1.0 30 geen verandering

10.0 1.0 60 geen verandering

-10.0 1.0 2 geen verandering

-10.0 1.0 5 geen verandering

-10.0 1.0 30 geen verandering

-10.0 1.0 60 geen verandering

15.0 1.0 30 geen verandering

20.0 1.0 30 geen verandering

25.0 1.0 30 geen verandering

30.0 1.0 30 geen verandering

40.0 1.0 300 geen verandering
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v g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

25.0 0.5 - 0.3 30 inhomogeen

!@8E -25.0 1.0 - 1.0 30 geen verandering

-30.0 1.0 - 1.0 30 geen verandering

-40.0 1.0 - 1.0 30 geen verandering

-25.0 1.0 - 1.0 30 geen verandering

30.0 1.0 - 1.0 5 geen verandering

30.0 1.0 - 1.0 10 geen verandering

30.0 1.0 1.0 20 geen verandering

30.0 1.0 - 1.0 40 geen verandering

40.0 1.0 - 1.0 5 geen verandering

40.0 1.0 - 1.0 10 geen verandering

40.0 1.0 - 1.0 20 geen verandering

40.0 1.0 - 1.0 40
/ geen verandering

22.5 0.5 - 1.0 30 geen verandering

25.0 0.5 - ~.o 30 geen verandering

27.5 0.5 - 1.0 30 geen verandering

30.0 0.5 - 1.0 30 geen verandering

32.5 0.5 - 1.0 30 geen verandering

35.0 0.5 - 3_0 30 inhomogeen

35.0 0.5 }:;·o 60 geen verandering

~··-32.5 0.5 1.0 30 geen verandering

-35.0 0.5 19.3 30 inhomogeen

-35.0 0.5 19.3 60 geen verandering

!BBf -35.0 0.5 19.0 30 inhomogeen

-35.0 0.5 19.0 60 geen verandering

!IBBE -35.0 0.5 1.0 30 geen verandering

-35.0 0.5 - 1.0 60 geen verandering

P=4 atmosfeer

v g Vd tijd aard verde1inga
in kV in em in kV in minuten

~ -20.0 1.0 1.0 30 geen verandering

-20.0 0.5 - 1.0 30 geen verandering

-30.0 0.5 - 1.0 30 geen verandering

-32.5 0.5 - 1.0 30 geen verandering
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v , g Vd tijd aard verde1ing
a

in kV in em in kV in minuten

-35.0 0.5 13.5 30 inhomogeen

-35.0 0.5 18.9 60 inhomogeen

*** -35.0 0.5 3.4 30 geen verandering

-35.0 0.5 3.4 60 geen verandering

30.0 0.5 3.4 30 geen verandering

30.0 0.5 3.4 60 geen verandering

!IB8I! ·30.0 0.5 3.4 30 geen verandering

30.0 0.5 3.4 60 geen verandering

32.5 0.5 -10.2 30 inhomogeen

32.5;' 0.5 -10.2 60 geen verandering

35.0 0.5 -19.3 30 iDhomogeen

35.0 0.5 -19.3 60 geen verandering

~ 25.0 0.5 - 3.6 30 geen verandering

25.0 0.5 - 3.6 60 geen verandering

30.0 0.5 - 3.6 30 geen verandering

30.0 0.5 - 3.6 60 geen verandering

35.0 0.5 -10.2 30 inhomogeen

35.0 0.5 -10.2 60 geen verandering

M3BE 20.0 0.5 - 3.8 30 geen verandering

25.0 0.5 - 7.3 30 inhomogeen

30.0 0.5 -13.8 30 inhomogeen

30.0 0.5 -14.5 60 inhomogeen.
!BBE 50.0 1.0 - 3.8 30 geen verandering

60.0 1.0 -33.8 30 inhomogeen

60.0 1.0 -33.8 60 geen verandering

60.0 1.0 -33.8 90 geen verandering

~ 50.0 1.0 - 3.8 30 geen verandering

60.0 1.0 - 3.8 30 geen verandering

60.0 1.0 - 3.8 60 geen verandering

70.0 1.0 -43.5 30 inhomogeen

!BBE 50.0 1.0 - 3.8 30 geen verandering

50.0 1.0 - 3.8 60 geen verandering

60.0 1.0 - 3.8 30 geen verandering

60.0 1.0 -11.6 60 inhomogeen

!BB£ 90.0 1.5 -36.5 30" inhomogeen

90.0 1.5 -36.5 60, geen verandering

!BeE 90.0 1.5 - 3.9 30 geen verandering
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\. V V
d

tijd aard verdeling
a

g

in kV in em in kV in minuten

90.0 1.5 - 3.9 30 geen verandering

90.0 1.5 -38.7 60 inhomogeen

90.0 1.5 -38.7 60 geen verandering

!IBB£ 55.0 1.0 -14.5 20 inhomogeen

55.0 1.0 -14.5 40 geen verandering

55.0 1.0 -14.5 80 geen verandering

p==3 atmosfeer

V: g Vd
tij'd aard verdeling

a:
in kV in em in kV in minuten

50.0 1.0 - 9.7 30 inhomogeen

50.0 1.0 -25.1 60 inhomogeen

*** 50.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

50.0 1.0 - 1.5 60 geen verandering

50.0 1.0 - 1.5 60 geen verandering

*** 50.0 1.0 -21.7 30 inhomogeen

!IBB£ 50.0 1.0 2.9 30 geen verandering

50.0 1.0 2.9 30 geen verandering

50.0 1.0 2.9 30 geen verandering

50.0 1.0 - 2.9 30 geen verandering

50.0 1.0 - 2.9 30 geen verandering

!IBB£ 50.0 1.0 - 2.8 30 geen verandering

50.0 1.0 2.8 30 geen verandering

50.0 1.0 2.8 30 geen verandering

50.0 1.0 2.8 30 geen verandering

50.0 1.0 2.8 30 geen verandering

*** 65.0 1.0 -29.0 30 inhomogeen

!BBE 65.0 1.0 -33.8 30 inhomogeen

~ 65.0 1.0 2.9 30 geen verandering

65.0 1.0 2.9 30 geen verandering

65.0 1.0 2.9 30 geen verandering

70.0 1.0 - 2.9 30 geen verandering

70.0 1.0 2.9 30 geen verandering

70.0 1.0 - 2.9 30 geen verandering

70.0 1.0 -29.0 30 inhomogeen

70.0 1.0 -36.2 60 inhomogeen
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I
V g Vd tijd aard verdeling

a
in kV in em in kV in minuten

~ 70.0 1.0 3.6 30 inhomogeen

70.0 1.0 - 3.6 30 geen verandering

70.0 1.0 -26.6 60 inhomogeen

~ 70.0 1.0 -29.0 30 inhomogeen

~ 70.0 1.0 -29.5 30 inhomogeen

*** 70.0 1.0 -30.0 30 inhomogeen

*** 70.0 1.0 - 7.0 30 inhomogeen

~ 70.0 1.0 - 8.8 30 inhomogeen

iIBB£ 70.0 1.0 - 8.9 30 inhomogeen

~ 70.0 1.0 - 8.7 30 inhomogeen

!IBBI! 70.0 1.0 - 8.8 30 inhomogeen

*** 70.0 1.0 - 8.8 30 inhomogeen

~ 70.0 1.0 - 7.4 30 inhomogeen

70.0 1.0 - 7.4 60 geen verandering

!IBBI 70.0 2.0 - 2.6 30 geen verandering

80.0 2.0 - 2.6 30 geen verandering

90.0 2.0 - 2.6 30 geen verandering

75.0 1.5 - 2.6 30 geen verandering

82.5 1.5 - 2.6 30 geen verandering

90.0 1.5 -16.9 30 inhomogeen

90.0 1.5 -16.9 60 geen verandering

~ 90.0 1.5 -33.8 30 inhomogeen

maE 90.0 1.5 -26.5 30 inhomogeen

p=2 atmosfeer

V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

!BB! 30.0 1.0 - 1.5 30 0 ' geen verandering

40.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

45.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

50.0 1.0 -25.3 30 inhomogeen

iBB( 45.0 1.0 -24.2 30 homogeen

!ElB! 45.0 1.0 -24.2 30 inhomogeen

H* 40.0 1.0 -19.3 30 inhomogeen

!BB£ 35.0 1.0 -15.5 30 inhomogeen

*** 35.0 1.0 -14.5 30 inhomogeen
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V g Va tijd aard verdelinga
in kV in em in kV in minuten

!!BeE 35.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

40.0 1.0 -16.9 30 inhomogeen

!lBBE 40.0 1.0 -18.4 30 inhomogeen

*** 35.0 1.0 -14.5 30 inhomogeen

*** 35.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

35.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

35.0 1.0 - 1.5 30 geen verandering

40.0 1.0 -15.5 30 inhomogeen

!IBBE 70.0 2.0 - 1.5 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.5 30 geen verandering

90.0 2.0 -16.9 30 inhomogeen

!tB£* 80.0 2.0 -31.4 30 inhomogeen

*'BE 80.0 2.0 - 1.8 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.8 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.8 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.8 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.7 30 geen verandering

80.0 2.0 - 1.7 30 geen verandering

90.0 2.0 - 1.7 30 geen verandering

90.0 2.0 - 1.7 30 geen verandering

90.0 2.0 - 1.7 30 geen verandering

!IE!BE 75.0 1.5 -38.7 30 inhomogeen

60.0 1.5 - 1.8 30~ geen verandering

67.5 1.5 - 1.8 30 geen verandering

67.5 1.5 - 1.8 30 geen verandering

75.0 1.5 - 1.8 30 geen verandering

75.0 1.5 -43.5 30 inhomogeen

!BB£ 67.5 1.5 -30.9 30 inhomogeen

60.0 1.5 - 1.8 30 geen verandering

!lB8£ 75.0 1.5 -40.1 30 inhomogeen

p:;:;l atmosfeer

V g Vd tijd aard verdelinga
in kV in em in kV in minuten

!BB£ 20.0 1.0 - 1.8 30 geen verandaring

25.0 1.0 - 1.8 30 geen verandering
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v g y
tijd aard verdelinga d

in kV in em in kV in minuten

25.0 1.0 - 1.8 30 geen verandering

25.0 1.0 - 1.8 30 geen verandering

25.0 1.0 - 1.8 30 geen verandering

25.0 1.0 1.8 30 geen verandering

27.5 1.0 - 1.8 30 geen verandering

27.5 1.0 1.8 30 geen verandering

30.0 1.0 - 1.8 30 geen verandering

!8BE 40.0 2.0 -'1.9 30 geen verandering

40.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

50.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

50.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

50.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

55.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

55.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

55.0 2.0 -25.1 30 inhomogeen

;B£* 55.0 2.0 -26.6 30 - inhomogeen

!tBBE 55.0 2.0 - 1.9 30 geen verandering

60.0 2.0 -23.7 30 inhomogeen

*** 60.0 2.0 -24.2 30 inhomogeen

!BB£ 27.5 1.0 - 1.6 30 geen verandering

27.5 1.0 - 1.6 30 geen verandering

30.0 1.0 -12.6 30 inhomogeen

i!BB£ 30.0 1.0 1.6 30 geen verandering

30.0 1.0 - 1.6 30 geen verandering

30.0 1.0 -16.1 30 inhomogeen

~ 30.0 1.0 -16.9 30 inhomogeen

*** 30.0 1.0 -16.1 30 inhomogeen

*'BE 32.0 1.0 -16.1 30 inhomogeen

*'BE 32.0 1.0 -16.9 30 iIihomogeen
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4.4. Metingen in z,vave1hexafluoride.

Gemeten werd aan schil E, een schil zonder vulmiddel en met een dikte

van 1.5 mm.

Ook hier moest een "eventuele" ladingsdepositie verwijderd worden met

een zich in het vat bevindende messingborstel.

Alvorens het vat met zwavelhexafluoride gevuld werd, was het drukvat

vacuUm gezogen.

De metingen werden uitgevoerd bij drukken van 4,3,2,1 atmosfeer,

waarbij de aangelegde spanning, de tijd dat deze spanning aanwezig

was en de afstand tussen schil en beneden-electrode gevarieerd werden.

p=4 atmosfeer

V g Vd tijd aard verdelinga
in kV in cm in kV in minuten

!BBI! 140.0 1.0 -36.7 30 inhomogeen

~ 140.0 1.0 ··-39.1 30 inhomogeen

~ 120.0 1.0 -14.5 30 inhomogeen

~ 120.0 1.0 -17.4 30 inhomogeen

!BB£ 100.0 1.0 -16.1 30 inhomogeen

*** 100.0 1.0 -12.1 30 inhomogeen

~ 100.0 1.0 -11.1 30 inhomogeen

*** 80.0 1.0 8.2 30 inhomogeen

iBeE 80.0 1.0 7.7 30 inhomogeen

iBeE 80.0 1.0 8.2 30 inhomogeen

*3BE 70.0 1.0 - 8.2 30 inhomogeen

70.0 1.0 8.2 30 geen verandering

*** 50.0 1.0 1.8 30 geen verandering

60.0 1.0 1.8 30 geen verandering

70.0 1.0 8.2 30 inhomogeen

70.0 1.0 8.9 60 inhomogeen

70.0 1.0 9.4 90 inhomogeen

70.0 1.0 9.9 120 homogeen

~ 80.0 1.0 6.8 30 inhomogeen

80.0 1.0 7.7 60 inhomogeen
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V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

80.0 1.0 - 9.2 90 inhomogeen

80.0 1.0 -10.6 120 inhomogeen

!BBf 90.0 1.0 - 9.1 30 homogeen·

90.0 1.0 -10.6 30 inhomogeen

90.0 1.0 -30.9 30 inhomogeen

90.0 1.0 -32.9 60 inhomogeen

90.0 1.0 -35.8 60 inhomogeen

90.0 1.0 -36.4 60 inhomogeen

90.0 1.0 -36.4 90 inhomogeen

~ 100.0 1.0 -13.5 30 inhomogeen

100.0 1.0 -11.4 60 inhomogeen

100.0 1.0 -21.3 90 inhomogeen

*!B£ 160.0 2.0 - 9.1 30 inhomogeen

160.0 2.0 9.8 60 inhomogeen

160.0 2.0 9.8 90 homogeen

p=3 atmosfeer

V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in em in kV in minuten

*** 60.0 1.0 - 2.0 30 geen verandering

10.0 1.0 -12.8 30 inhomogeen

10.0 1.0 -15.5 120 inhomogeen

80.0 1.0 8.6 30 inhomogeen

80.0 1.0 9.7 60 inhomogeen

80.0 1.0 -11.6 90 homogeen

!BBI! 60.0 1.0 - 9.1 30 inhomogeen

80.0 1.0 9.1' 30 homogeen

100.0 1.0 -12.1 30 inhomogeen

100.0 1.0 -14.5 60 inhomogeen

100.0 1.0 -11.9 120 inhomogeen

120.0 1.0 -25.1 30 inhomogeen

120.0 1.0 -29.0 60 inhomogeen

~ 60.0 1.0 - 9.1 30 inhomogeen

80.0 1.0 - 9.8 30 inhomogeen

160.0 2.0 -11.1 30 inhomogeen

I
I...•

160.0 2.0 -13.0 60 inhomogeen
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V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in ern in kV in rninuten

160.0 2.0 -15.5 120 inhornogeen

EB£ 150.0 1.0 -58.0 30 inhornogeen

p=2 atrnosfeer

V g Vd tijd aard verdeling
a

in kV in ern in kV in rninuten

*** 50.0 1.0 - 4.8 30 geen verandering

60.0 1.0 - 4.8 30 geen verandering

70.0 1.0 - 4.8 30 hornogeen

70.0 1.0 - 4.8 60 hornogeen

80.0 1.0 - 4.8 30 hornogeen

90.0 1.0 -15.5 60 inhomogeen

~ 70.0 1.0 - 4.8 30 inhomogeen

80.0 1.0 - 4.8 30 inhornogeen

90.0 1.0 - 5.3 30 hornogeen

90.0 1.0 - 6.3 60 inhornogeen

90.0 1.0 -10.1 120 inhomogeen

*** 75.0 1.5 - 5.0 30 geen verandering

90.0 1.5 - 5.0 30 geen verandering

105.0 1.5 - 5.0 30 geen verandering

120.0 1.5 - 5.0 30 geen verandering

135.0 1.5 -23.2 30 inhornogeen

~. -135.0 1.5 -23.2 30 inhornogeen

135.0 1.5 -23.2 60 geen verandering

~ 150.0 1.5 -28.0 30 inhomogeen

!BB£ 135.0 1.5 -41.0 60 inhomogeen

135.0 1.5 -41.6 120 inhomogeen

135.0 1.5 -42.1 180 inhomogeen

!@Be 135.0 1.5 -19.3 30 inhomogeen

135.0 1.5 -20.5 60 inhomogeen

135.0 1.5 -21.7 90 inhomogeen

140.0 1.0 -48.3 30 inhomogeen

140.0 1.0 -48.3 30 geen verandering

140.0 1.0 -48.3 30 geen verandering
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p=l atmosfeer

V g Vd tijd aard verde1ing
a

in kV in em in kV in minuten

!EIB£ 60.0 1.0 - 4.8 30 inhomogeen

60.0 1.0 - 5.3 60 inhomogeen

70.0 1.0 - 7.7 30 inhomogeen

70.0 1.0 - 8.7 60 inhomogeen

!BB£ 70.0 1.0 - 7.2 30 inhomogeen

70.0 1.0 - 8.2 60 inhomogeen

70.0 1.0 - 8.2 60 geen verandering

70.0 1.0 - 8.2 90 geen verandering

*** 80.0 1.0 -43.5 15 inhomogeen

80.0 1.0 -43.5 30 geen verandering

80.0 1.0 -43.5 60 geen verandering

!I!9B€ 70.0 1.0 6.8 30 inhomogeen

70.0 1.0 - 7.2 60 inhomogeen

70.0 1.0 - 8.2 90 inhomogeen

*** 75.0 1.0 - 6.3 30 inhomogeen

75.0 1.0 - 8.7 90 inhomogeen

!IBB£ 75.0 1.0 - 7.2 30 inhomogeen

75.0 1.0 - 7.7 60 inhomogeen

!IBBI! 80.0 1.0 -39.2 30 inhomogeen

80.0 1.0 -39.2 60 geen verandering

**-* 100.0 1.0 -52.2 30 inhomogeen

100.0 1.0 -52.2 60 geen verandering

*** 100.0 1.0 -58.0 30 inhomogeen

*** 120.0 2.0 -12.1 30 inhomogeen

~ 150.0 2.0 -21.8 30 inhomogeen



- 84 -

5. CON C L U S I E S.

Aan de hand van de metingen en de theoretische beschollwingen is het

mogelijk om enige ui tspraken omtrent het electrisch ge~rag van de

combinaties epoxyhars - lucht, epoxyhars - stikstof en epoxyhars 

zwavelhexafluoride te doen.

~ }~oxyhars en lucht.

Uit de metingen bleek dat een voorbehandelin,:; van de schillen uit

epoxyhars met behulp van polaire, vluchti,:;e vloeistoffen zoals aceton

en methylalcohol, een aanzienlijke invloed op het electrische gedrag,

van de combinatie epoxyhars - lucht, heeft. Hierbij dient nog onder

scheid gemaakt, te worden tUBsen epoxyharsschillen met kwarts als vul

middel en schillen zonder ~llmiddel.

Epoxyharsschillen met Inlarts als ~llmiddel geven voor veldsterktes

beneden de 25 kV/cm, na behandeling met aceton of methylalcohol,"een

inhomogene ladingsdepositie. De spanning die ten gevolge van deze

ladingsdepositie over de schil ontstaat vertoond~ hierbij een grote

spreiding die een bvantitatieve benadering van het verschijnsel onmo

geJijk maakte. WeI bleek dat de hoeveelheid lading die bij een meting

gedeponeerd wordt, toeneemt indien dezelfde veldsterkte gedurende

langere tijd aangelegd worrlt. De toena.me verloopt dan voor langere

tijden steeds langzamer.

EpoxyharsschiHen zonder ~11midd81 vertonen eenzelfde gedrag echter

met dien verstande dat de ladinc:sdepositie homoeeen is bij veldsterk

tes tussen 5 en 25 kV/cm. Eij hog-pre veldsterktes treedt bij beide

soorten schillen een inhomoeene ladingsdepositie op die, hoorbaar,

wijst op een doorslac: van de Jucht tUBsen de electrodes.

Uit de theoretische ,bescholDvingen blijkt dat verschijnselen als ge

leidbaarheid, polarisatie en ionisatie van luchtmoleculen voor veld-

. sterktesbeneden de 25' kV/cm nletin --aanmerking-komen voor de la

dinzsdepositie zoals die voor beide soorten schillen werd waargeno-

men.

Ook veldverstoringen en de effecten die optreden bij veldverstoring

komen voor veldsterktes beneden de 25 kV/cm niet in aaQ~erking.

Voor veIdst2rktes boven de 25 kV/cm geaft veldverstoring ten gevolge

van inbonogeniteiten weI een verklaring voor de waargenomen verschijn

selen.
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Aangezien reductie van de mechanische spanninga.n geen invloed heeft

op het geconstateerde verschil tussen schillen met kwarts en.schil

len zonder vulmiddel, kan het verschil in gedrag bij lage veldsterk

tes slechts gezocht worden in het verschil in samenstelling van de

schillen.

Aangezien de beneden-electrode geen invloed op de verschijnselen

heeft, kan de verklaring voor he~ gedrag bij lage veldsterktes

slechts gezocht worden in verschijnselen die op het scheidingsvlak

·epoxyhars-lucht plaatsvinden. Op grond van het feit dat er geen

ladingsdepositie plaatsvond als er geen aceton of weinig methyl

alcohol gebruikt was, kan geconcludeerd worden dat, met name het

gebruik van vluchtige, polaire stoffen om lading of verontreinigingen

weg te vegen, de oorzaak van de ladingsdepositie,is.

Welk mechanisme hiervan de oorzaak is kan uit de metingen niet vast

gesteld worden, aangezien de resultaten zeer wisselend zijn.

-Epoxyhars en stikstof onder druk. .

Uit de metingen aan epoxyhars en stikstof bij verschillende drukken

blijkt dat bij epn druk groter dan 2 atmosfeer er reeds ver beneden

de doorslagveldsterkte ladingsdepositie wordt waargenomen.

Aangezien de grootte aan de veldsterktes, w?~rbij deze ladingsdepo

sitie wordt waargenomen een zeer grote spreiding vertonen, kunnen

er mede gezien h~t relatief gering aantal metingen, geen exacte

waarden van de veldsterkte gegeven worden, waarbij het verschijnsel

vrijwel zeker optreedt. We zullen dan ook volstaan met het geven

van de laagste veldsterkte, in procenten van de doorslagveldsterkte,

waarbij ladingsdepositie wordt waargenomen.

Zo vindt bij 6 atmosfeer druk reeds depositie plaats bij 3ry/o van de

doorslagveldsterkte van 156 kV/cm ~~, bij 4 atmosfeer reeds bij

5~6 van de doorslagveldsterkte van 103 kV/cm, bij 3 atmosfeer reeds _

bij 60% van de doorslagveldsterkte van 80 kV/cm, bij 2 atmosfeer

reeds bij 6ry/o van de doorslagveldsterkte van 52 kV/cm, bij 1 atmos

feer bij 85% van de doorslagveldsterkte va.n 32 kV/cm.

De ladingsdepositie was hierbij in het algemeen van dien aard dat

nadat deze voor de eerste maal was waargenomen er verder geen toe

name van de meestal inhomogene ladingsdepositie meer plaats vond,

indien de spanning daarna opnieuw aangelegd ~ffird.
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Mede op grond van de theoretische beschoU'llingen zouden inhomoseniteiten

aan het epoxyoppervlak die een veldverstoring van voldoende gTootte ver

oorzaken een verklaring voor het waargenomen gedrag van de combinatie

bmnen geven.

Echter uitsluitend indien er sprake is van een ladingsdepositie die ter

plaatse van de inhomogeniteit geen verdere toename ondervindt indien

dezelfde veldsterkte opnieml aangelegd VTordt. Immers heeft er reeds

ladingsdepositie plaatsgevonden dan zal deze ladingsdepositie ter

plaatse van de inhomogeniteit een verlaging van de veldsterkte in het

gas ten eevolge hebben. Het optreden van een nieu've ladingsdepositie

wordt dan erg onwaarschijnlijk.

In tegenstelling met de ve~Nachtineen vormt het scheidingsvlak dan ook

geen equipotentiaalvlak binnen de configuratie epoxyhars, stikstof.

- Epoxyhars en zwavelhexafluoride onder druk.

Uit de metingen blijkt dat er een VTezenlijk verschil is tussen de meet

resultaten in stikstof en in zwavelhexafluoride. Dit verschil uit zicr

in het feit dat ten opzichte van de doorslagveldsterkte er bij relatief lage

veldsterktes reeds le.dingsdepositie plaatsvind.t, en er bij een hernieuwd

aanlegeen van dezelfue veldsterkte, gedurende langere tijd,een toename

van de ladingsdepositie wordt waargenomen.

Zo vindt bij 4 atmosfeer druk reeds bij 2~6 ven de doorslagveldsterkte

van 350 kV/cm [19] ladingsdepositie plac~ts, bij 3 atmosfeer bij 25% van

de doorslagveldsterkte van 260 kV/cm, bij 2 atmosfeer bij 30jb van de

doorslagveldsterkte van 196 kV/cln, bij 1 atmosfeer bij 6~/o van de door

slagveldsterkte van 100 kV/cm.

Hierbij dient ook weer vermeld te worden dat de veldsterktes en de 

spanningen over de schil ten gevolge van de ladingsdepositie een grote

spreiding vertonen. Bij de verschillende drQkken liggen de veldsterk

tes 'vaarbij het verschi,jnsel begint op te treden eC}lter ,-reI in de buurt

van de 70 kV/cm met als maximurn 85 kV/cm en als minimum veldsterkte 60

kV/cm. Boven de 85 kV/cm neemt in het algemeen de ladingsdepositie sterk

toe en vindt er bij opnieuw aanJ.eggen van dezelfde veldsterkte geen toe

name van de ladingsdepositie meer plaats.In dit geval wordt de eindwaar

de van de hoeveelheid gederoneerde lad.ing relatief snel bereikt.

Aangezien de verschijnselen bij relatief lage veldsterktes beginnen kan

_uitsluitend veldverstoring, ten gevolge van inhomogeniteiten van het

epoxy, geen verklarin;;; voor het .s-evonden gedrag geven.
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Dit mede ook omdat na het uitvoeren van een meting de ladingsdepositie

toeneemt indien de veldsterkte opnieuw, gedurende langere tijd, aan

gelegd wordt. Evenals bij het gebruik van bijvoorbeeld aceton, moet de

verklaring dan ook gezocht worden in oppervlakteverschijnselen, even

tueel in combinatie met veldverstoring ten gevolge van inhomogeni

teiten.
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