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Artikel 7 van de afstudeerovereenkomst 

De schrijver werd door Océ Technologies B.V. in staat gesteld een onderzoek 
te verrichten dat mede aan dit rapport ten grondslag ligt. Océ Technologies 
B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in dit 
rapport vermelde gegevens, beschouwingen en conclusies, die geheel voor 
rekening van de schrijver komen. 



Samenvatting 

Het electrisch gedrag van Carbon Black/siliconenrubber-composieten, zoals die bij 
Océ Technologies worden gemaakt, is bestudeerd. 

De verdeling van de geleidende Carbon Black in het isolerende siliconenrubber blijkt 
cruciaal voor het verklaren van de electrische geleidingseigenschappen. Deze 
verdeling is in beeld gebracht met optische microscopie en confocale 
lasermicroscopie. Uit de afbeeldingen blijkt dat de Carbon Black homogeen verdeeld 
is tot een bepaalde lengteschaal (ca. 5 urn). Op een kleinere schaal is de verdeling 
inhomogeen en vormt de Carbon Black waarschijnlijk een fractale structuur in het 
rubber. 

De geleidingsafhankelijkheid van de hoeveelheid Carbon Black, de temperatuur en 
het electrische veld is uitgebreid bestudeerd. De meetresultaten zijn te verklaren met 
de aanpassing van enkele bekende geleidingsmechanismes (Variable Range 
Hopping, wanordelijke diffusie) voor de fractale structuur, die aanwezig is beneden 
bepaalde lengteschalen (ca. 5 urn). Deze aangepaste modellen, die in andere 
onderzoeken gebruikt zijn om het electrische gedrag van Carbon Black/epoxy
composieten te beschrijven, zijn op enkele punten nog niet adequaat en dienen in de 
toekomst verder uitgewerkt te worden. 

Boven de glastemperatuur van het rubber blijken rubbereigenschappen, zoals 
kristallisatie, de macroscopische geleiding (maar niet per sé de 
geleidingsmechanismes) sterk te beïnvloeden. 

Er zijn ook korte onderzoeken verricht naar de contactweerstand van deze 
materialen en de geleiding in de composiet voor en tijdens het uitharden van de 
rubber. 

Dit onderzoek heeft voor meer inzicht gezorgd in de geleidingseigenschappen van 
Carbon Black/siliconenrubber-composieten. Hiermee is zowel de wetenschap als 
Océ gediend. 
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1. 

1.1 Inleiding 

Océ-copiers/printers maken gebruik van het unieke copy-press systeem. Het transport van de 
(geleidende} toner vanaf de beeldvormende unit naar het ontvangstmateriaal (bijv. papier) en 
het fixeren op ontvangstmateriaal zijn bij dit systeem gecombineerd. Nieuwe copiers en 
printers stellen steeds hogere mechanische en electrische eisen aan het copy-press systeem. 

Voor een nieuwe kleurencopier worden de mogelijkheden van een Carbon 
Black/siliconenrubber-composiet als transportmateriaal voor het copy-press systeem 
bestudeerd. Voor een verdere optimalisatie is er behoefte aan meer fundamenteel onderzoek 
naar met name de electrische eigenschappen van dit materiaal. 

1.2 Doelstelling 

In dit onderzoek is het electrische gedrag van de Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten 
bestudeerd. Hiermee wil ik mede richting geven aan de materiaalontwikkeling voor het 
nieuwe copy-press systeem binnen Océ. Bovendien wil ik het inzicht in de electrische 
geleiding in dit soort materialen verdiepen, zowel ten behoeve van Océ als de wetenschap. 

1.3 Opzet rapport 

In Hoofdstuk 2 worden de eigenschappen beschreven van de materialen die relevant zijn 
binnen dit onderzoek: siliconenrubber, Carbon Black (een soort koolstofstructuur) en 
vervolgens de combinatie van beiden in één materiaal. 

De verdeling van de Carbon Black in de siliconenrubber is met verschillende 
imagingmethodes in beeld gebracht. In Hoofdstuk 3 worden de gebruikte imagingtechnieken 
kort beschreven en de resulterende foto's besproken. 

De kern van dit onderzoek betreft echter de electrische eigenschappen van Carbon 
Blacklsiliconenrubber-composieten. In Hoofdstuk 4 worden verschillende theoretische 
geleidingsmodelllen beschreven. In Hoofdstuk 5 wordt kort uitgelegd welke metingen zijn 
verricht en hoe ze verricht zijn. In Hoofdstuk 6 volgen de meetresultaten. In Hoofdstuk 7 wordt 
beargumenteerd wat deze resultaten betekenen en welk geleidingsmechanisme van 
toepassing is. In Hoofdstuk 8 volgen de conclusies van dit onderzoek. In Hoofdstuk 9 wordt 
beschreven welke vervolgmetingen kunnen helpen om het electrisch gedrag van Carbon 
Blacklsiliconenrubber-composieten beter te begrijpen. Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen die 
van belang zijn voor de wetenschap en aanbevelingen richting Océ. 

In de appendices zijn enkele onderwerpen en metingen opgenomen die niet direct te maken 
hebben met de kern van dit onderzoek, en die ook los van de rest van het verslag kunnen 
worden gelezen. Het gaat om studies naar contactweerstanden, het electrisch gedrag van 
prérubber en het electrische gedrag bij temperaturen boven 150 K. 



2 Carbon Black/siliconenrubber-composieten 

2.0 Inleiding 

Om de (electrische) eigenschappen van de bestudeerde composiet te begrijpen, is het van 
belang om de twee bestanddelen goed te kennen. In 2.1 worden de relevante eigenschappen 
van siliconenrubber besproken. Met name de fase-overgangen van het siliconenrubber zullen 
van belang blijken te zijn in het verklaren van de electrische metingen. De Carbon Black zorgt 
voor de geleiding in de isolerende siliconenmatrix (2.2). Met name de microstructuur van 
Carbon Black is belangrijk voor de geleiding in de composieten. In 2.3 wordt het materiaal 
besproken dat resulteert wanneer siliconenrubber en Carbon Black worden samengevoegd. 
Er zullen meerder theoretische modellen worden beschreven die het ontstaan van een 
geleidend Carbon Black-netwerk in polymeren mogelijk kunnen beschrijven. Al deze modellen 
blijken te resulteren in een fractale structuur van het Carbon Black-netwerk. 

2.1 Siliconenrubber (PDMS) 

2.1.1 Algemeen 

Het hoofdbestanddeel van de onderzochte Carbon Black/siliconenrubber-composieten is 
siliconenrubber. Siliconenrubbers vormen een aparte groep van synthetische polymeren, die 
deels organisch en deels anorganisch zijn [Ciarson). De algemene structuur van een 
siliconenrubber-keten is weergegeven in figuur 2.1. 

R R R 

+èï-o-èï-o-èi_l_ 
I I 1/n 
R R R 

Figuur 2. 1: een deel van een poly-siloxaan keten 

De R-groepen representeren kleine organische groepen (bijv. methyl, phenyl of vinyl). 

De eigenschappen van siliconenrubber worden vooral bepaald door twee aspecten: 
~ de polaire Si-0 binding. Deze binding is sterker dan de C-C binding die bepalend is voor 

de meeste polymeren (de bindingsenergie van een Si-0 binding is 452 kJ/mol, die van 
een C-C binding: 343 kJ/mol [Colas]). Een ander kenmerk van de binding is dat er veel 
rotatiemogelijkheden zijn, dat wil zeggen veel bewegingsvrijheid. De maximale 
energiebarrière voor rotatie van een CH2-CH2 binding in poly-ethyleen is 13,8 kJ/mol, die 
van een Si-0 binding met methyl-zijgroepen (dus R = methyl in figuur 2.1) slechts 3,3 
kJ/mol [Colas). Dit resulteert in een lage glastemperatuur (zie volgende paragraaf). 

~ de organische zijgroepen. De organische groepen die de Si-0 backbone omgeven 
zorgen ervoor dat de interactie tussen verschillende ketens klein is. Dit resulteert 
macroscopisch in een kleine oppervlaktespanning en veel vrij volume. 

De fysische eigenschappen variëren met de ketenlengte, de mate van crosslinking, het type 
vernetter en het type zijgroep dat gebruikt wordt in het monomeer. De meest gebruikte 
zijgroepen zijn methyl-, phenyl- of vinylgroepen. 

In dit onderzoek is poly-dimethyl-siloxaan (PDMS) gebruikt. Dit is een siliconenrubber met 
methyl-zijgroepen. De ketens worden aan elkaar gekoppeld met behulp van een 
laagmoleculaire vernetter. Deze additiereactie is schematisch weergegeven in figuur 2.2. De 
vloeibare olie bestaat uit twee componenten met een verschillende ketenlengte. Aan de 
uiteinden van de ketens zitten reactieve vinylgroepen. De vernetter-moleculen hebben 
gemiddeld vier functionele groepen en vormen de knooppunten van het netwerk. De 
knooppunten zitten dus slechts aan de uiteinden van de ketens. De ketens zijn enkele 
honderden herhalingseenheden lang. Dit komt overeen met een lengte van ca. 100 nm. 
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Cl-b 
1 . 

R-0-Si··CH;.C~ • 
I 
CHJ 

CH:; CHJ Cl-h 
I PI I . I 

H-Si-0-R ---+ R-O-Si-GHtCHrSi-0-R 
I I T 
c~ CHJ c~ 

Figuur 2. 2: de vernettingsreactie. Links het uiteinde van een PDMS-keten, in het midden de 
vernetter, rechts de verbinding tussen beiden. Omdat de vernetter vier functionele groepen 
heeft (er is er slechts één weergegeven, de andere zijn weergegeven door R) kan hij zich ook 
binden aan andere PDMS-ketens. Op deze manier vormen de vernetters de knooppunten van 
het uiteindelijke netwerk. Platina wordt gebruikt als katalysator bij deze reactie. Er zijn geen 
restproducten aanwezig na vernetting. 

De vernetting kan plaatsvinden bij kamertemperatuur of bij hogere temperaturen. De 
gebruikte reactie verloopt bij kamertemperatuur zeer traag. Door de temperatuur te verhogen 
kan de uithardtijd sterk gereduceerd worden. 

2.1.2 Fase-overgangen van siliconenrubber 

Siliconenrubber is een thermoharder zoals de meeste geerosslinkte polymeren. 
Siliconenrubber degradeert, wanneer de temperatuur hoger wordt dan 200 oe. Bij 
kamertemperatuur is siliconenrubber volledig amorf. Bij lage temperaturen kan de 
siliconenrubber echter kristalliseren. Bij nog lagere temperaturen verglaast (het amorfe deel) 
van het siliconenrubber. 

Kristallisatie 

Tussen de smelttemperatuur (ca. -50 °C} en de glastemperatuur (ca. -120 oe) kan 
siliconenrubber kristalliseren [elarson, Startsev]. Kristallisatie is een eerste orde fase
overgang: het volume als functie van de temperatuur vertoont een sprong. 

Siliconenrubbers hebben de mogelijkheid om te kristalliseren wanneer ze niet te snel worden 
afgekoeld. Tijdens het afkoelen onder de kristallisatietemperatuur onstaan kristallijne 
gebieden. Kristallisatie is op te delen in twee deelprocessen: nucleatie (kiemvorming) en groei 
[van der Vegt]. Bij de nuclatie gaan ketens zich schikken in een bepaald patroon (bijv. helices 
of lamellen). Groei vindt plaats doordat een andere keten zich aansluit bij het reeds 
kristallijne gedeelte. 

Wanneer deels kristallijn siliconenrubber vanaf lage temperaturen wordt opgewarmd, smelten 
de kristallijne delen bij de smelttemperatuur. De evenwichtssmelttemperatuur is hoger dan de 
daadwerkelijke smelttemperatuur. De evenwichtssmelttemperatuur is het smeltpunt van een 
oneindig perfect éénkristaL De werkelijke smelttemperatuur is lager omdat er energie 
aanwezig is in de vorm van oppervlakte-energie. Deze is afhankelijk van de afmetingen en de 
perfectie van een kristalliet en verschilt dus per kristalliet. Daarom is er meestal geen sprake 
van een scherp smeltpunt, maar gaat het om een smelttraject Tijdens de smelt kan 
rékristallisatie optreden: het polymeer smelt bij de smelttemperatuur, onder de 
evenwichtssmelttemperatuur. Er onstaat dan een situatie waarin een (weliswaar geringe) 
drijvende kracht voor kristallisatie aanwezig is en tal van kristalresten aanwezig zijn die als 
kiem kunnen fungeren waarop de groei kan plaatsvinden. 

Glas-overgang 

De Glas-overgang is een tweede orde transitie. Het volume als functie van de temperatuur 
vertoont een knik. De glas-overgang heeft een moleculaire oorsprong: boven de 
glastemperatuur kunnen de moleculen in de backbene t.o.v. elkaar roteren. De snelheid 
waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de rotatiepotentiaal die overwonnen moet worden door 
de thermische energie kT. Bij een voldoende lage temperatuur is de transitiesnelheid zo klein 
dat men practisch van een ingevroren toestand kan spreken. In de praktijk wordt de 
potentiaal, afgezien van de keten zelf, ook bepaald door de interactie tussen de verschillende 
ketens. Wanneer een polymeer wordt afgekoeld, neemt de dichtheid toe en neemt het vrije 
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volume af. Hierdoor wordt de mobiliteit van de polymeersegmenten kleiner. Bij een bepaalde 
temperatuur kunnen de segmenten niet meer roteren en verstart het polymeer. 

Siliconenrubber heeft een relatief lage glastemperatuur van ca. -120 °C. Bij de 
glastemperatuur verliezen ketendelen de mogelijkheid om te roteren om de Si-0 binding. De 
glastemperatuur is laag ten opzichte van andere polymeren vanwege de grote flexibiliteit van 
de Si-0 binding (weinig intra-moleculaire interactie). Bovendien worden deze bindingen 
nauwelijks gehinderd om te roteren door andere ketens (weinig inter-moleculaire interactie). 

2.2 Carbon Black (XE-2) 

2.2.1 Algemeen 

Puur siliconenrubber is electrisch gezien een isolator. De onderzochte Carbon 
Black/siliconenrubber-composieten zijn electrisch geleidend vanwege de aanwezigheid van 
Carbon Black. 

Een belangrijke ontdekking was de versterkende invloed die Carbon Black heeft op 
natuurrubber (rond 1900). Vandaag de dag wordt 90% van de Carbon Black gebruikt door de 
rubber industrie, waarvan het merendeel wordt gebruikt voor autobanden. De overige 10 
procent is voor een derde voor print inkten, een derde voor plastics. Verder gebruik betreft 
coatings, verf en papier [Donnet]. 

2.2.2 Microstructuur 

De microstructuur van Carbon Black kan worden beschreven met de volgende bestanddelen 
(zie figuur 2.3) [Donnet]: 
~ primaire Carbon Black-deeltje: het kleinste, onderscheidbare deeltje. De primaire deeltjes 

zijn semi-kristallijn. Er zijn grafietachtige structuren aanwezig, vooral in de buurt van het 
oppervlak, maar de ordening is niet sterk en de grafietstructuur betreft steeds slechts 
enkele herhalingseenheden. 

~ Carbon Black-aggregaat: de primaire deeltjes zijn chemisch met elkaar verbonden en 
vormen aggregaten. Een primair deeltje is alleen te scheiden van een aggregaat door 
breuk. 

~ Carbon Black-agglomeraat: in een polymerenmatrix kunnen de aggregaten elkaar 
opzoeken en zo grotere structuren vormen. Deze niet-chemisch gebonden structuren 
worden agglomeraten genoemd. 

tooA. 

Figuur 2.3: links: hoge resolutie TEM-afbeelding van een normale Carbon Black (N220) 
[Heidenreich]. Rechts is schematisch de structuur van een primair deeltje weergegeven. 
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Verschillende soorten Carbon Black worden onderscheiden met behulp van de volgende 
grootheden: 

~ grootte van de primaire deeltjes 
~ grootte van de aggregaten 
~ vorm van de aggregaten 
~ mate van poreusheid 
~ specifiek oppervlak 
~ oppervlaktevervuilingen 
~ soortelijke weerstand 

Conductive Carbon Black 

De gebruikte Carbon Black is Printex XE-2 van Degussa-Huls [Degussa, Probst]. Deze 
Carbon Black staat bij Degussa te boek als de Carbon Black om een hoge geleiding te 
bereiken in een isolerend materiaal bij toevoeging van slechts lage volumepercentages: 
Printex XE-2 is een Conductive Carbon Black. De belangrijkste eigenschappen van 
Conductive Carbon Slacks zijn [Donnet, Asada]: 

~ groot specifiek oppervlak (uitgedrukt m.b.v. het BET-getal). 
~ hoge poreusheid (uitgedrukt m.b.v. het DBPA-getal) 
~ kleine primaire deeltjes (meestal kleiner dan 40 nm) 
~ weinig oppervlakte-vervuilingen 

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste kenmerken van een aantal Carbon Slacks vergeleken. 

Type vulstof fabrikant BET (m2/g) DBPA (cm3/100g) diameter primaire 
deeltje (nm) 

Printex XE-2 Degussa 950 380 30 
Printex L6 Degussa 265 123 18 
Vulcan XC-72 Cabot 254 174 30 
Black Pearls 2000 Cabot 1500 330 12 
Ensaco 35 MMM Carbon 800 310 40 
Ketjenblack EC Akzo Nobel 1250 480 30 
tabel 2.1: de belangrijkste gegevens van enkele Carbon Blacks (zie ook [Oortwijn]). 

=-· '-

... J 
·~ 

•' 

aggregaat (ca. 100 nm) 

Figuur 2.4: links: TEM-afbeelding van Ketjenblack EG in een dispersie [Sichel]. Ketjenblack 
EG heeft een specifiek oppervlak en primaire-deeltjesgrootte gelijkend op Printex XE-2. 
Rechts is schematisch een aggregaat van Ketjenblack EG weergegeven [Ketjenblack]. De 
aggregaten zijn opgebouwd uit poreuze halve bollen (primaire deeltjes). Bovendien is 
aangegeven waarin het verschil zit tussen het BET-getal en het DBPA-getal. Bij het BET
getal wordt slechts het externe oppervlak bepaald. Het DBPA-getal is een maat voor het 
externe oppervlak plus het volume van de poriën. 
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Voor zover bekend zijn de primaire deeltjes van XE-2 30 nm groot. Ze zijn zeer poreus en dit 
resulteert in structuren als in figuur 2.4. De soortelijke weerstand van XE-2 is 0,15 ohmcm. Dit 
is ca. een factor 100 minder geleidend dan grafiet (0,0014 ohmcm) [Probst]. 

Conductive Carbon Slacks worden nogal eens verward met Active Carbon. Printex XE-2 is 
geen Active Carbon. Bij het bulkmateriaal Active Carbon is de reactiviteit zo groot vanwege 
de vele actieve oppervlaktegroepen (radicalen tot stand gebracht m.b.v. peroxide). Bij de 
productie van XE-2 wordt juist ervoor gezorgd dat het aantal vervuilende oppervlaktegroepen 
zo klein mogelijk is. 

2.3 Carbon Black/siliconenrubber-composiet 

2.3.1/nleiding 

Wanneer siliconenrubber en Carbon Black worden samengevoegd ontstaan de electrische 
(en mechanische) eigenschappen die het materiaal interessant maakt voor Océ. 

Het verband tussen de hoeveelheid Carbon Black in het rubber en de geleiding is niet recht 
evenredig (zie figuur 2.5). Bij lage vulgraden bevordert de Carbon Black de geleiding niet. Bij 
een bepaald kritiek percentage (ook wel de percolatiedrempel genoemd) Carbon Black stijgt 
de geleiding opeens zeer sterk: de Carbon Black gaat geleidende paden vormen in de 
isolerende matrix. Bij Carbon Black-percentages ruim boven deze kritieke hoeveelheid stijgt 
de geleiding niet veel meer. 

In de literatuur zijn voor verschillende composieten allerlei waarden voor percolatiedrempels 
terug te vinden, van 0,1 v% tot 30 v%. De ligging van de percolatiedrempel blijkt o.a. 
afhankelijk van de keuze van de matrix, de procescondities en het type Carbon Black 
[Carmona]. 

Het tot stand komen van het Carbon Black netwerk kan op meerdere manieren gemodelleerd 
worden. In de volgende paragrafen worden de volgende modellen besproken: 

1. Percolatie 
2. DLA (Diffusion Limited Aggregation) 
3. CCA {Cluster-Cluster Aggregation) 

> DLCA (Diffusion Limited Cluster Aggregation) 
> RLCA (Reaction Limited Cluster Aggregation) 

Er is een duidelijk onderscheid tussen percolatie en de aggregatiemodellen. Bij percolatie 
wordt de vulgraad p gevarieerd en is er sprake van een kritieke vulgraad Pc, waarboven de 
Carbon Black een oneindig cluster vormt. In de overige modellen ligt p vast. Vervolgens vindt 
er diffusie plaats totdat een oneindig cluster is gevormd. 

2.3.2 Percolatie 

Percolatie [Stauffer, Kirkpatrick] is uitermate geschikt om de geleiding in wanordelijke media, 
zoals onze Carbon Black/siliconen-composiet, te beschrijven. De kern is eenvoudig: neem 
een leeg rooster, en bezet willekeurig een aantal roosterplaatsen (zie figuur 2.5). Bezette en 
onbezette plaatsen kunnen verschillende fysische grootheden vertegenwoordigen. Bezette 
plaatsen kunnen bijvoorbeeld de aanwezigheid van een geleider vertegenwoordigen en 
onbezette plaatsen isolerende gedeeltes. Bij een lage bezetting zijn de geleidende 
roosterplaatsen geïsoleerd of vormen ze geïsoleerde clusters. Macroscopisch gedraagt het 
geheel zich dan als een isolator. Bij een bepaalde bezettingsgraad Pc (ofwel de 
percolatiedrempel) spant een cluster het hele sample op en is er een oneindig cluster 
aanwezig. Een electrische stroom kan dan percoleren door het sample heen (zie figuur 2.5). 
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In de praktijk is de bezettingsgraad recht evenredig met de volume-fractie of de vulgraad van 
bijv. Carbon Black in een isolerende matrix. Voor solide sferische deeltjes in een 3D-ruimte is 
berekend dat de kritieke volumefractie Pc = 0,16 [Zallen]. Voor onze Carbon 
Black/siliconenrubber-composiet geldt dat de soortelijke massa van de Carbon Black 
ongeveer twee keer zo groot is als de soortelijke massa van het siliconenrubber. Voor lage 
vulgraden geldt daarom in onze samples voor de Carbon Black: 
massafractie = 2 · volumefractie (1) 

Dichtbij de percolatiedrempel Pc zijn een aantal machtwet afhankelijkheden (deze 
afhankelijkheden worden ook wel schalingswetten genoemd) geobserveerd. Voor de 
waarschijnlijkheid P dat een bezette roosterplaats deel uitmaakt van het oneindige cluster 
geldt bijvoorbeeld: 

P(p)=Po(P-Pc) 13 (2) 

Ook de geleiding G blijkt te gehoorzamen aan een dergelijke relatie: 

CJ(p) = (Jo(P- Pc) 1 (3) 

De exponenten f3 en t zijn universele exponenten, die onafhankelijk zijn van de precieze 
roostergeometrie. Deze exponenten zijn bijvoorbeeld even groot voor een 2D-rooster dat is 
opgebouwd uit vierkante als uit driehoekige roosterplaatsen. De waarde van de exponenten is 
alleen afhankelijk van de dimensie van het rooster. Deze exponenten worden ook wel kritieke 
exponenten genoemd omdat ze het gedrag bepalen in het kritieke gebied dichtbij de 
percolatiedrempel, m.a.w. als p- Pc klein is. 

De theoretische waarde voor de universele exponenttin een 3D-systeem is 2 (t = 2). In een 
aantal andere Carbon Blacklpolymeer-composieten zijn hogere waarden voor de kritieke 
exponent t gemeten [Mandal, Connor, Mehbod, Bardhan]. In de literatuur is dergelijk niet
universeel gedrag (t > 2) een punt van discussie. 

Heaney verklaart het gedrag door te stellen dat er te ver van de percolatiedrempel is gemeten 
om universeel gedrag waar te nemen [Heaney]. Zoals bekend is het gedrag universeel in een 
beperkt gebied rond de percolatiedrempeL Bij hogere vulgraden wordt volgens hem vaak 
mean field gedrag gezien (t = 3). Balberg zoekt een verklaring in een percolatiemodel waarbij 
de locale weerstanden bepaald worden door een tunneling-mechanisme [Balberg]. De 
aanwezigheid van universeel/geen universeel gedrag van Carbon Black/polymeer
composieten wordt volgens hem bepaald door de microstructuur van het Carbon Black
netwerk. 
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Figuur 2.5. links is de percolatiecurve voor een Carbon Blacklpolymeer-composiet 
schematisch weergegeven. De weerstand als functie van de vulgraad neemt sterk af op het 
moment dat de Carbon Black deeltjes elkaar raken. Rechts is het principe van percolatie voor 
een 2D-rooster weergegeven. In het bovenste plaatje is 25 % van de roosterplaatsen bezet 
en zijn de clusters klein. In het middenste plaatje (50 % bezet) spannen de clusters net geen 
oneindig netwerk op. Dit is wel het geval in het onderste plaatje (75% bezet). 
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2.3.3 Diffusion Limited Aggregation 

Een ander model dat mogelijk het tot stand komen van een Carbon Black-netwerk goed 
beschrijft is DLA [Bunde, Witten]. Het algoritme is als volgt: we leggen midden op een leeg 
rooster deeltje 1 vast zodat één roosterplaats bezet is (zie figuur 2.6). Vervolgens laten we 
op een grote afstand deeltje 2 los. We laten deeltje 2 random bewegen totdat het een 
roosterplaats bereikt die grenst aan deeltje 1. De deeltjes vormen een cluster en deeltje 2 
bezet dus een roosterplaats die grenst aan de roosterplaats van deeltje 1. Het gevormde 
cluster ligt nu vast op het rooster. Vervolgens wordt op een grote afstand deeltje 3 losgelaten, 
enzovoorts. De macroscopisch structuur die op deze manier wordt opgebouwd is herkenbaar 
aan de sterk vertakte structuur zonder loops (zie figuur 2.6). 

·Tjor·d·· 

A 
0.75 0 I~ 0.1 ~ 

0.25 • 0.25 "Tip" --> 0.22 • • 0 22 

0.25 0.1~ 0.14 

Figuur 2. 6. Links: het principe van DLA. Wanneer deeltje 2 een cluster vormt met deeltje 1 is 
de kans voor al de 4 aangrenzende roosterplaatsen om bezet te worden gelijk aan 0, 25. Voor 
deeltje 3 geldt dat een roosterplaats aan de "tip" van het cluster een grotere kans heeft om 
bezet te worden dan een roosterplaats aan de zijkant. In het rechter figuur is de 
macroscopische structuur van een DLA-cluster afgebeeld. 

2.3.4 Cluster-Cluster Aggregation 

Het in de vorige paragraaf omschreven model komt in de natuur nauwelijks voor. In de 
realiteit bewegen niet alleen monomeren (deeltjes genoemd in de vorige paragraaf) maar ook 
de clusters die ontstaan uit monomeren. Wanneer deze clusters elkaar tegenkomen kunnen 
ze ook aggregeren. CCA [Meakin, van Garderen] heeft net als percolatie en DLA universele 
eigenschappen die gelden ongeacht de precieze structuur van de monomeren. 

Er is sprake van twee soorten CCA [Bunde]: 

1. Snelle, diffusie-gelimiteerde aggregatie (DLCA). De aggregatie wordt volledig bepaald 
door de tijd dat het de clusters kost om naar elkaar toe te diffunderen. 

2. Langzame, reactie-gelimiteerde aggregatie (RLCA). In dit model dient een 
potentiaalbarrière overwonnen te worden m.b.v. thermische energie om aggregatie 
tussen twee clusters tot stand te brengen. Dat wil zeggen dat clusters elkaar vaak 
benaderen, maar er slechts in een fractie van de gevallen daadwerkelijk aggregatie 
plaatsvindt. 

2.3.5 Vorming Carbon Black-netwerk in polymeren 

Er is geen algemeen geaccepteerd model voor de vorming van een Carbon Black 
netwerk in Carbon Blacklpolymeer-composieten. Waarschijnlijk dienen er verschillende 
modellen te worden opgesteld voor verschillende types Carbon Blacklpolymeer
composieten. 

In dit onderzoek blijkt dat een aantal eigenschappen van onze composiet met behulp van 
het volgende, ruwe model zijn te verklaren : 
> In het productieproces van Carbon Black worden aggregaten gevormd. Deze 

aggregaten zijn enkele primaire deeltjes groot, afhankelijk van het soort Carbon Black 
(orde 100 nm). 
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~ Tijdens het uitharden van een Carbon Blacklpolymeer-composiet bewegen de 
aggregaten door de polymeer. Wanneer ze elkaar raken, blijven ze (fysisch) 
gebonden, en vormen ze clusters ofwel agglomeraten. De beweeglijkheid is 
afhankelijk van de temperatuur, de viscositeit van de polymeer en de grootte van de 
aggregaten. Dit proces is te modelleren met DLCA. Op deze manier vormen zich op 
een aantal plaatsen in het polymeer agglomeraten van ongeveer dezelfde grootte. 

~ Wanneer de agglomeraten bepaalde afmetingen hebben, vormen ze in relatief korte 
tijd een oneindig cluster. Dit proces kan worden gemodelleerd met percolatie-theorie, 
waarbij één roosterplaats gelijk is aan de afmetingen van een agglomeraat. 

2.3.6 Fractalen 

De verschillende modellen die beschreven zijn hebben één belangrijke overeenkomst: De 
Carbon Black vormt een fractale structuur [Stanley, Bunde]. 

Fractalen zijn structuren waarvan de eigenschappen afwijken van materialen met Euclidische 
dimensies (d = 1, 2, 3). In 3D geldt dat fractalen een dimensie dr hebben die kleiner is dan 3. 
Dit betekent dat de massa m van het materiaal binnen een bol, afhankelijk is van de straal r 
van die bol volgens: 

d moer f 

Dit betekent dat voor de dichtheid p geldt: 
(4) 

d df-d p=mlr oer (5) 

De dichtheid is dus afhankelijk van de straal van de bol waarbinnen de dichtheid wordt 
berekend. Een grotere straal resulteert in een kleinere dichtheid (later in dit verslag wordt dit 
verdunning genoemd). 

Een materiaal is slechts fractaal binnen bepaalde lengteschalen. Op een kleinere en op een 
grotere schaal hangt de dichtheid niet meer af van de straal. De bovengrens wordt de fractale 
correlatielengte Op genoemd. In figuur 2.7 is de betekenis van deze lengte verduidelijkt voor 
een mathematische (non-random) fractaal. In de natuur bestaan er alleen random fractalen. 
Het DLA-cluster in figuur 2.6 is een voorbeeld van een random fractaal. 

Op basis van de percolatie-theorie geldt een schalingswet in de buurt van de 
percolatiedrempel (p- Pc is klein) voor de percolatie-correlatie lengte Op: 

QP = QoiP- pJv, (6) 

met een universele exponent v = 0,88 (in 3D). 

logm 

d 

log QP log r 

Figuur 2. 7: links een 20-rooster dat is opgebouwd uit Sierpinskigasket cellen [Bunde]. De 
Sierpinski gasket fractaal behoorl tot de bekendste voorbeelden van een mathematische 
fractaal. Rechts is voor hetzelfde rooster de massa binnen een cirkel tegen de straal van die 
cirkel uitgezet. Wanneer de straal r kleiner is dan de fractale correlatielengte Op geldt d = d, < 
2. Wanneer de straal r groter is dan de fractale correlatie lengte Op geldt gewoon d = 2. 
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Alleen de dimensie d, is niet voldoende om een fractaal te beschrijven. Twee fractalen met 
dezelfde d, kunnen er totaal verschillend uitzien ten gevolge van de manier waarop ze 
gevormd zijn. Percolatie en DLA leiden op een 3D-rooster bijv. beiden tot d, = 2,5. Daarom 
zijn er ca. 10 verschillende fractale dimensies gedefiniëerd. In Tabel 2.2 zijn de waardes van 
deze dimensies weergegeven voor de eerder besproken modellen, die het tot stand komen 
van een netwerk beschrijven. 

De volgende dimensies worden het meeste gebruikt om fractalen te beschrijven [Bunde, 
Stanley]: 

• dw ofwel de random walk dimensie. Voor een normale random walk op een @D-rooster 
geldt dat de afgelegde afstand r schaalt met '-lt. Een random walk op een fractaal wordt 
vaak als volgt geïllustreerd: een dronkelap landt met een parachute op een bepaald punt 
van een fractaal netwerk. Vervolgens verplaatst deze dronkelap zich elke tijdseenheid 
één roosterplaats in een willekeurige richting. De random walk dimensie is dan als volgt 
gedefi n iëerd: 

roct 11
dw (7) 

Het zal blijken dat op een 2D fractaal netwerk dw groter is dan 2 omdat veel 
aangrenzende roosterplaatsen niet beschikbaar zijn, zodat de dronkelap is gedwongen 
terug te keren in de richting van zijn landingsplaats. Bovendien krijgt hij (of zij) te maken 
met een aantal doodlopende paden. 

• ds ofwel de intrinsieke dimensie. Deze dimensie geeft aan hoe het aantal bezochte 
roosterplaatsen toeneemt met de tijd. 

(s) oe lrldw (8) 

Alexander en Orbach definieerden ds als volgt: 

ds=2df/dw {9) 

Bovendien stelden Alexander en Orbach ds = 4/3 [Alexander). Deze krachtige relatie is 
door theoretici voor zeer veel geometriëen doorgerekend. Uiteindelijk bleek de 
Alexander-Orbach conjecture (conjecture betekent vermoeden) helaas niet solide en 
werden er in numerieke simulaties afwijkingen geconstateerd. Indien deze relatie wel zou 
werken, zou deze het statische gedrag (dr) en het dynamische gedrag (dw) aan elkaar 
koppelen. 

• dm;n ofwel de minimale pad dimensie. De lengte I van het minimale pad tussen twee 
punten neemt meer dan evenredig toe met de afstand tussen de twee punten: 

l(Àr) = Àdminf(r) (10) 

met À een constante en dmtn > 1. 

De minimale pad dimensie dmtn beschrijft hoe efficiënt verplaatsing op een fractaal kan 
plaatsvinden. Een roosterplaats wordt geen tweede keer bezocht, want de verplaatsende 
eenheid kiest de kortste weg. Deze dimensie is dus van belang bij fysische fenomenen 
die gerelateerd zijn met een zo efficiënt mogelijke verplaatsing, zoals bijv. electrische 
geleiding. 

Model dt dw dm in 

Percolatie 2,5 3,75 1,34 
DLA 2,5 3,33 1,02 

DLCA 1,75 2,63 (AO) 1,25 
RLCA 2,1 3,15~AO~ 

tabel 2. 2: kenmerkende waardes voor de fractale dimensies in 30 zoals die volgen in de 
beschreven modellen [Havlin]. De waardes voor dw van DLCA- en RLCA-clusters zijn 
berekend met behulp van de Alexander-Orbach conjecture (zie tekst). 
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3/maging 

3.1 Inleiding 

Voor een aantal Carbon Blacklpolymeer-composieten is vastgesteld dat de Carbon Black een 
fractale structuur vormt in het isolerende polymeer [Salomé, Viswanathan, Bourrat]. Om 
electrische metingen aan onze Carbon Blacklsiliconenrubber-composiet te begrijpen is het 
daarom van belang om te weten of dit voor ons materiaal ook geldt. 

De aanwezigheid van de fractale structuur kan gecheckt worden door imaging van de Carbon 
Black/siliconen-composiet bij verschillende vergrotingen. In principe kan uit 20-afbeeldingen 
de fractale dimensie d,worden bepaald. Hiertoe wordt eerst de afbeelding gedigitaliseerd. Het 
plaatje bestaat uit zwarte en witte pixels. Vervolgens worden er random een aantal zwarte 
pixels gekozen. Om elk punt wordt een cirkel gelegd. Er wordt geteld hoeveel zwarte pixels er 
binnen de cirkel aanwezig zijn als functie van de straal R van de cirkel. 

Wanneer geen fractale structuur aanwezig is, stijgt het aantal pixels met R2
. Bij een fractale 

structuur varieert het aantal met ft'(2
DJ en dt(2D)<2. Vervolgens is m.b.v. een eenvoudige 

relatie tussen dt(2D) en dt(3D) de laatste te bepalen: 

d 1 (3D) = d 1 (2D) + (d -dopp) 
met d =3 en dapp = 2, de dimensie van het vlak waarin gekeken wordt. 
Het dient benadrukt te worden dat deze vergelijking opgaat wanneer naar een doorsnede van 
de Carbon Black wordt gekeken en niet naar een projectie van de Carbon Black. 

Door imagingtechnieken met verschillende resoluties toe te passen, kan d, over meerdere 
lengteschalen bepaald worden [Michels]. De volgende imagingtechnieken zijn betracht: 

TEM (Transmission Electron Microscopy). Er wordt gekeken naar coupes met 
een dikte < 100 nm. De resolutie is ca. 1 nm. 
CSLM (Confocal Scanning Laser Microscopy). De resolutie is ca. 300 nm. In 
principe kan ook in de z-richting (diepte) gescand worden. De samples hoeven 
niet speciaal geprepareerd te worden. 
optische microscopie. Er wordt gekeken naar plakjes (coupes) van ca. 0,5 um 
dik. De resolutie is ca. 500 nm. 

3.2 Toegepaste imagingmethodes 

TEM 

TEM maakt een beeld van getransmitteerde electrenen door een sample. Met behulp van 
TEM is een zeer hoge resolutie haalbaar (ca. 1 nm). Een nadeel is dat electrenen minder diep 
in materialen doordringen dan licht. Daarom kan slechts gemeten worden aan dunne coupes. 
In het geval van Carbon Blacklsiliconen-composieten leert de ervaring dat de coupes dunner 
dan 100 nm moeten zijn. 

CSLM 

Bij CSLM wordt gebruik gemaakt van laserlicht. Laserlicht heeft een hogere intensiteit en 
heeft een kleinere variatie in golflengte dan gewoon licht. Dit betekent resp. dat tot grotere 
dieptes aan een sample kan worden gemeten (en er geen coupes hoeven te worden 
gesneden) en dat de spot kleiner kan worden gemaakt, hetgeen resulteert in een hogere 
resolutie. In principe kan een JO-afbeelding worden gemaakt met deze techniek. De plaats 
van de spot kan namelijk in de diepte worden gevarieerd. 

De metingen vinden plaats in de fluorescentie-mode of in de reflectie-mode. Ten behoeve 
van de fluorescentie wordt een fluorescerende kleurstof bijgemengd in het rubber. Er wordt 
gebruik gemaakt van een Leica TCS SP laser confocale microscoop. De maximale resolutie 
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in het X-Y vlak is 190 nm en in de Z-richting 350 nm. Meer informatie over CSLM is te vinden 
in [Brakenhoff]. 

Optische microscopie (transmissie) 

De transmissie van licht door een sample wordt gemeten. De afbeeldingen zijn gemaakt met 
een Zeiss Axiophot, een industriële-researchmicroscoop. Door middel van een 
lenzensysteem wordt een zo klein mogelijke spot op het sample gevormd. Er is gebruik 
gemaakt van een 100x objectief, wat resulteert in een maximale vergroting van 1000x. 
Vervolgens is navergroot tot 2240x. 

Er zijn olie-emersie-objectieven gebruikt die de breking van de lichtbundel minimaliseren. 
Bovendien wordt het sample omgeven door parafine (nagenoeg dezelfde brakinsindex als het 
sample), wederom om zo min mogelijk last te hebben van breking en om randeffecten te 
voorkomen. 

De coupes zijn ca. 0,5 um dik en zijn gesneden met een Reichert Jung Ultracut S microtoom 
(ultra-microtoom). Er is een FC 4D kryo-unit gebruikt om het rubber te koelen tijdens het 
snijden. Siliconenrubber is een zeer moeilijk materiaal om te snijden aangezien het sterk 
moet worden afgekoeld tot onder de glastemperatuur (ca. -120°C). Er is gesneden bij ca.-
150°C. 

3.3 Overige imagingmethodes 

Het probleem van veel andere analysetechnieken is, dat de diepte tot waarop gemeten kan 
worden zeer beperkt is (bijv. SIMS, XPS, Auger, RBS, AFM, STM). Deze oppervlakte
technieken zijn niet geschikt om de verdeling van de Carbon Black in de bulk te bestuderen. 
Andere technieken brengen samples in beeld door de verschillende elementen (atomen) die 
aanwezig zijn in een sample te onderscheiden (bijv. EDX, LEIS, HElS, IR, Raman scattering). 
Een probleem voor onze samples is, dat er zowel veel koolstof in de matrix als in de Carbon 
Black aanwezig is. Weer andere technieken gebruiken de kristalliniteit van samples voor 
imaging. De verwachting is dat de grafietstructuren die aanwezig zijn in de Carbon Black 
beperkt zijn tot slechts enkele herhalingseenheden, zodat dergelijke technieken niet toe te 
passen zijn. 

Een methode die wel kan worden toegepast om de fractale dimensies te bepalen is Small 
Angle X-ray Scattering {SAXS) [Bunde]. 

3.4 Resultaten 

TEM 

Zowel voor een 0,5 m% XE-2 als een 1 ,0 m% XE-2 sample is het niet gelukt goede TEM 
afbeeldingen te maken. Er zijn twee problemen bij het maken van TEM afbeeldingen van de 
Carbon Blacklsiliconen composieten: 

~ het snijden van gladde coupes met een goed gedefinieerde dikte is zeer lastig. Dit kan 
meerdere oorzaken hebben: 

er moet door de Carbon Black-aggregaten gesneden worden. De primaire 
deeltjes zijn ca. 35 nm groot. De (chemisch gebonden) aggregaten zijn 
waarschijnlijk groter dan 100 nm. Om een 100 nm-coupe te snijden, moet dus 
door de sterke Carbon Black-aggregaten worden gesneden. 
er moet ruim beneden de glastemperatuur (ca -120 °C) gesneden worden. 
Vanwege temperatuurfluctuaties verandert de dikte van het sample tijdens het 
snijden van een coupe. 
bij dergelijke lage temperaturen worden de coupes statisch opgeladen. Het 
gevolg is dat ze zeer moeilijk te behandelen zijn en een aantal coupes verloren 
gaan. 
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J.> Het is lastig om voldoende contrast in de afbeeldingen te krijgen , omdat er zowel koolstof 
aanwezig is in de Carbon Black als in de siliconenrubber. 

CSLM 

Uit metingen zal blijken dat de percolatiedrempel in ons materiaal ligt bij ca. 0,66 m% Carbon 
Black (zie 5.2). Er zijn afbeeldingen gemaakt van een 0,4 m% en een 0,7 m% sample (figuur 
3.1 ), dat wil zeggen een sample met een vulgraad onder en boven de percolatie-drempel. 

Figuur 3.1: links: een CSLM-afbeelding van een 0,4 m% sample. rechtsboven: een CSLM
afbeelding van een 0, 7 m% sample. Het valt op dat de open ruimtes in het 0, 7 m% sample 
groter of minstens even groot zijn als in het 0,4 m% sample. Bovendien zijn de clusters in het 
0, 7 m% sample groter. Rechtsonder: wederom een 0, 7 m% sample. Deze afbeelding bevat 
scans bij verschillende dieptes, met een variatie van ca. 500 nm, die over elkaar heen zijn 
geplaatst. 

De mogelijkheid om een 3D-scan te maken wordt beperkt door de Carbon Black, die het 
laserlicht sterk absorbeert. Daardoor kan slechts ca. 500 nm diep in de Carbon Black-laag 
worden gekeken. Dit betekent bovendien dat CSLM alleen geschikt is voor samples met lage 
vulgraden (de afbeelding van het 0,7 m% sample heeft minder contrast en scherpte dan die 
van het 0,4 m% sample). In figuur 3.1 zijn rechtsonder meerdere scans bij verschillende 
dieptes over elkaar geplaatst, zodat een betere indruk van het netwerk kan worden 
verkregen. 

Figuur 3. 2: links de fluorescentie-afbeelding van een 0, 7 m% sample, rechts de reflectie
afbeelding van hetzelfde sample en op dezelfde plaats gemeten. Groene punten 
corresponderen met fluorescerentie. 
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Van het 0,7 m% sample zijn bovendien scans gemaakt in de fluorescentie mode (figuur 3.2). 
Er wordt geen fluorescentie aangetroffen dichtbij het oppervlak van het sample, in het 
koolstof-arme huidje dat wordt gezien met behulp van een optische microscoop (zie volgende 
paragraaf). Waarschijnlijk is alle fluorescerende kleurstof geabsorbeerd door de Carbon 
Black. De absorptie door de Carbon Black beperkt het nut van de scans in fluorescentie
mode. De Carbon Black absorbeert namelijk zowel de kleurstof zelf als het fluorescerende 
licht afkomstig van de kleurstof. Daarom is voor de gebruikte hoeveelheden fluorescerende 
kleurstof de fluorescentie zeer laag. 

De ligging van witte punten in de reflectie-afbeeld ingen vertoont een correlatie met de 
aanwezigheid van fluorescentie. De structuren zijn ook aanwezig in het 0,4 m% sample 
zonder kleurstof, hetgeen betekent dat ze geen kleurstof kunnen zijn . De witte structuren zijn 
waarschijnlijk gerelateerd aan de aanwezigheid van Carbon Black. 

Voor zowel het 0,4 m% als het 0, 7 m% sample is de dimensie van de Carbon Black bepaald 
met behulp van FracTop V0.2 (http://life.csu.edu.au/fractop). Op deze Internet-site kan een 
(zwart-wit) gif-file on-line worden geanalyseerd. Voor zowel de oorspronkelijke afbeeldingen 
als bewerkingen zijn geen significante afwijkingen van dr(2D) = 2 gesignaleerd. De bepaling 
voor het 0, 7 m% sample is echter onnauwkeurig vanwege het kleine contrast en het gebrek 
aan scherpte in de afbeelding. 

Optische microscopie 

Er zijn afbeeldingen gemaakt van 1, 2, 3 en 4 m% XE-2 samples (zie figuur 3.3). De Carbon 
Black verdeling in het 1 en 2 m% sample is inhomogeen beneden een bepaalde schaal. Dit is 
een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van fractale structuren. De fractale 
correlatielengte Op voor het 1 m% sample wordt met het blote oog geschat tussen de 5 en 10 
um, die van het 2 m% sample is duidelijk kleiner. 

Met een quantitatieve analyse is getracht de fractale dimensie dr(2D) van de Carbon Black te 
bepalen. Voor alle vulgraden is met behulp van FracTop V0.2 (http://life.csu.edu.au/fractop) 
geen afwijking voor de dimensie van Carbon Black vastgesteld van de normale, euclidische 
dimensie 2. Op basis van de structuren die met name in het 1 m% sample met het blote oog 
worden gezien, is het toch aannemelijk dat er fractale structuren in de samples aanwezig zijn. 

Figuur 3.3: afbeeldingen met behulp van een optische microscoop. linksboven: 1 m % Carbon 
81ack (met het kader is de schaal aangeduid, waarop de Carbon 81ack-verdeling inhomogeen 
is) , rechtsboven: 2 m% Carbon 81ack, linksonder: 3 m % Carbon 81ack en rechtsonder: 4 m% 
Carbon 81ack. 
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3.5 Conclusies 

Er is getracht de Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten in beeld te brengen met TEM, 
CSLM en optische microscopie. Zowel de CSLM als optische microscopie afbeeldingen 
geven een goede indicatie van de Carbon Black-verdeling in de siliconenmatrix. Het voordeel 
van CSLM is, dat de samples nauwelijks geprepareerd hoeven te worden. Een nadeel is, dat 
slechts bij lage vulgraden goede afbeeldingen van de Carbon Black in de bulk worden 
verkregen. Mogelijk kan CSLM in de toekomst geoptimaliseerd worden voor metingen aan 
Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten en kunnen zo ook afbeeldingen bij hogere 
vulgraden worden gemaakt. 

De CSLM-afbeeldingen van het 0,7 m% sample laten zien dat er clusters Carbon Black 
gevormd worden bij vulgraden boven de percolatiedrempeL In het 0,4 m% sample in de 
verdeling veel homogener. 

Op basis van de afbeeldingen van het 0,7 m% sample en een 1 m% sample m.b.v. 
respectievelijk de CSLM en de optische microscoop is de aanwezigheid van fractale 
structuren waarschijnlijk. Het is echter niet gelukt de fractale structuur te quantificeren. Er zijn 
twee redenen dat er geen d < 2 wordt geconstateerd: 

~ de software is niet toereikend of niet optimaal toegepast. Het bepalen van de fractale 
dimensie van een structuur kan op vele manieren en is een wetenschap op zich. Binnen 
dit onderzoek is er niet genoeg tijd geweest om de afbeeldingen uitgebreid te analyseren 
m.b.v. professionele software. 

~ de resolutie van de afbeeldingen is niet goed genoeg. Dit is met name belangrijk, omdat 
de fractale structuren op lengte-schalen kleiner dan 10 urn worden verwacht. Dit betekent 
dat op basis van een zeer klein, onscherp gebied van de foto's {het kader in figuur 3.3) 
een eventueel fractale dimensie moet worden berekend. Wanneer er imagingtechnieken 
worden gebruikt met een hogere resolutie (bijv. TEM) is de structuur fractaal tot lengte
schalen die groter zijn dan de afbeelding zelf, en is een evt. fractale dimensie met meer 
zekerheid vast te stellen. 

Wel is het mogelijk een grove schatting te geven voor de fractale correlatie lengte in het 1 
m% sample. Deze wordt geschat tussen de 5 en 10 urn. Deze waarde is van dezelfe orde van 
grootte als de waarde die met behulp van de schalingswet voor QP (zie2.3.6) op basis van 
percolatie-theorie voor een 1 m% wordt geschat, nl. 7 urn (met behulp van de 
percolatiedrempel Pc die later m.b.v. electrische metingen wordt gevonden, zie 5.2). 

3.6 Voortgang 

De aanwezigheid van fractale structuren kan mogelijk bewezen worden wanneer er in de 
toekomst in geslaagd wordt TEM-afbeeldingen van soortgelijke samples te maken. Een 
uitgebreide analyse van de resultaten binnen dit onderzoek m.b.v. professionele software is 
ook een optie. 

Een andere manier om de fractale dimensie d, direct te bepalen is met behulp van SANS 
(Smaii-Angle Neutron Scattering) of met SAXS (Smaii-Angle X-ray Scattering) [Bunde]. Deze 
technieken zullen waarschijnlijk op soortgelijke Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten 
worden toegepast door Riadh Neffati op de Technische Universiteit Eindhoven. 
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4 Geleidingsmechanismen 

4.1 Inleiding 

Er is relatief weinig bekend over de {electrische) geleiding in Carbon Blacklsiliconenrubber
composieten. Er zijn in het verleden een aantal verschillende modellen gebruikt om het 
electrisch gedrag van Carbon Black/polymeer-composieten te verklaren. Veel van deze 
modellen zijn afkomstig uit de halfgeleiderfysica en zijn met name van toepassing op 
gedoopte amorfe halfgeleiders. In de volgende paragraaf wordt de bandstructuur en 
localisatie van golffuncties in wanordelijke materialen besproken. In 4.3 wordt een 
geleidingsmechanisme beschreven, dat relevant is wanneer localisatie optreedt: Variabie 
Range Hopping (VRH). Dit geleidingsmechanisme zal een rol blijken te spelen in Carbon 
Black/siliconenrubber-composieten. Er zijn echter wel enkele aanpassingen van het VRH
model noodzakelijk voor deze materialen (4.4, 4.5). Bij hogere temperaturen zal blijken dat 
Nearest-neighbour hopping en andere tunneling modellen de geleiding beter beschrijven dan 
VRH (4.6). In 4.7 wordt de veldafhankelijkheid van de geleiding binnen deze andere modellen 
en VRH besproken. Vervolgens is er een paragraaf gewijd aan diffusie op fractalen, omdat dit 
model het meest relevant is in de beschrijving van de veldafhankelijkheid van Carbon 
Black/polymeer-composieten bij temperaturen boven ca. 70 K. 

4.2 Bandstructuur en localisatie van Fermi-Glazen 

In kristallijne materialen zien de ladingsdragers een periodieke potentiaal, die zich herhaalt 
met de roosterafstand (figuur 4.1a). In amorfe materialen is deze periodiciteit niet zo sterk 
aanwezig. De potentiaal varieert in diepte en heeft een meer random karakter (een eenvoudig 
model voor een dergelijke potentiaalverdeling is afgebeeld in figuur 4.1 b ). Met behulp van een 
eenvoudige quanturnmechanische analyse kan worden aangetoond dat de 
toestandsdichtheid N(E) bij een dergelijke potentiaal uitgesmeerd wordt over een bredere 
band energiëen dan in het geval van een periodieke potentiaal. Anderson toonde bovendien 
aan dat een wanordelijke potentiaalverdeling kan leiden tot localisatie van de ladingen (figuur 
4.1c) [Anderson, Mott]. Dit betekent dat de golffuncties van de electrenen exponentieel 
afnemen als functie van de plaats, dus dat de electrenen sterk gebonden zijn aan hun 
posities. 

rf 
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'L-
(b) 

N(E) 

(c) 
Figuur 4.1: Anderson-localisatie in wanordelijke materialen. In het bovenste plaatje is de 
potentiaalverdeling geschetst voor een kristallijn materiaal. Anderson modelleert een 
wanordelijk materiaal door middel van equidistante potentiaalputten met een Gaussische 
verdeling in diepte en met Va een karakteristieke maat voor deze verdeling (middelste 
plaatje). Wanneer Va groter is dan een bepaalde waarde resulteert dit in een localisatie van 
de ladingsdragers zoals in het onderste plaatje. 
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Elke aanwezigheid van een random potentiaal, hoe klein dan ook, veroorzaakt een range van 
gelocaliseerde toestanden in de buurt van de staart van de band (Zie figuur 4.2). 
Er is dus geen bandgap (waar de toestandsdichtheid N(E) nul is) in wanordelijke materialen, 
want een bandgap wordt juist geïntroduceerd door de regelmaat van een kristallijne rooster. 
Wel is de toestandsdichtheid in het gelocaliseerde gebied zeer klein: daarom wordt dit de 
mobility gap genoemd. Materialen waarbij het Fermi-nivo ligt bij een energie waar de 
golffuncties zijn gelocaliseerd, worden ook wel Fermi-glazen genoemd. 

Figuur 4. 2: de toestandsdichtheid voor een Ferm i-glas. De bandgap van een kristallijn 
materiaal is vervangen door de zgn. mobility gap. In deze mobility gap zijn de toestanden 
gelocaliseerd (gestreept). 

Het Mott Variabie Range Hopping model kan gebruikt worden om de electrische geleiding te 
beschrijven wanneer bij het Fermi-nivo Er de ladingsdragers gelocaliseerd zijn. Het model is 
met name van toepassing bij lage temperaturen, waarbij normale geleiding via de 
geleidingsband niet mogelijk is, omdat bij deze temperaturen deze band te ver van het Fermi
nivo ligt om bevolkt te worden. 

4.3 Mott Variabie Range Hopping 

4.3. 1 Standaard model 

In eerste instantie is Mott Variabie Range Hopping gebruikt om het geleidingsmechanisme in 
anorganische, amorfe halfgeleiders en gedoopte kristallijne halfgeleiders te beschrijven [Mott, 
Shklovskii]. Intussen is de theorie ook vaak gebruikt om de geleiding in andere wanordelijke 
materialen te verklaren, o.a. in geconjugeerde polymeren (al dan niet met doping), 
keramische metalen en Carbon Black/polymeer-composieten [van Staveren]. 

Ten gevolge van de wanordelijke structuur zijn de ladingsdragers rond het Fermi-nivo 
gelocaliseerd [Anderson]. De golffuncties van de electrenen nemen exponentieel af met 
afstand x: 

'Poe expl-(x/ L) J (1) 
met L de localisatielengte. 
Dit betekent voor de waarschijnlijkheid om een electron op een bepaalde positie x aan te 
treffen: 

1'~~1 2 
oe exp(- (2x I L) ] (2) 

Een ander gevolg van een wanordelijke structuur is een wanorde in de energietoestanden 
van de gelocaliseerde ladingdragers. 

Voor geleiding over afstanden die veel groter zijn dan de afmetingen van de geordende 
geleidende domeinen, moet rekening gehouden worden met de localisatie van de 
ladingsdragers. Voor ladingstransport tussen de gelocaliseerde toestanden is vereist dat (zie 
figuur 4.3): 

a) tunneling mogelijk is door de "staart" van de golffuncties 
b) het energieverschil tussen de twee golffuncties overbrugd kan worden. De energie 
die hiervoor beschikbaar is, is de thermische energie kb T, die wordt geleverd door 
fononen. 
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tunneling overlap 

Figuur 4.3: vJ voor twee gelocaliseerde toestanden. De waarschijnlijkheid van een hop 
tussen twee toestanden wordt bepaald door hun onderling ruimtelijke afstand R en hun 
afstand in energie E. 

Voor de kans op een sprong tussen twee toestanden geldt daarom dat deze evenredig is met 
(zie figuur 4.3): 

• exp( -2RiJ I L) met Rij de geometrische afstand tussen twee toestanden i en j, i.v.m. zo 

veel mogelijk overlap tussen de golffuncties 

• exp( -EiJ I kbT) met Eu de benodigde activeringsenergie, i.v.m. het overbruggen van de 

energie-barrière 

Er is dus sprake van een competitie tussen twee effecten: om zoveel mogelijk overlap te 
hebben is het gunstiger om een kleine sprong in R te maken. Het is echter ook zo dat er een 
energiebarrière (sprong in E) moet worden gevonden die zo klein mogelijk is. Hoe verder de 
sprong in R is, hoe meer geschikte energietoestanden beschikbaar zijn, dus hoe kleiner de 
sprong in E. De electronen zullen steeds een zo gunstig mogelijke weg kiezen door sprongen 
te maken tussen toestanden die zowel in energie als in afstand zo dicht mogelijk bij elkaar 
liggen. 

Een zwak punt van de originele Mott-theorie (en van de uitbreiding voor VRH op fractalen 
[Deutscher]) is, dat de nadruk ligt op hops tussen twee toestanden. In de realiteit wordt de 
DG-geleiding bepaald door een optimaal pad dat door het hele systeem loopt i.p.v. een 
optimale hopping waarschijnlijkheid tussen twee toestanden. 

E 

EF+E 

EF(E=O) !-----+----+ 

N(E) = NF 

Figuur 4.4: Het model voor Mott Variabie Range Hopping. Het energiebandje rond de Fermi
energie, waarbinnen de toestanden liggen die een bijdrage leveren aan de hopping, is zo 
klein dat de toestandsdichtheid N(E) constant verondersteld mag worden. 

Ambegaokar et al. breidden de Mott theorie wel uit naar een macroscopisch systeem. Zij 
bouwen het netwerk uit goed-geleidende paden, die verbonden worden door slecht 
geleidende verbindingen [Ambegaokar]. Het optimale pad wordt gevonden door percolatie
theorie toe te passen op een netwerk van random weerstanden (Ru) tussen elk tweetal 
toestanden. De weerstanden variëren vele ordes vanwege de variatie in energie en afstand 
van de verschillende paren gelocaliseerde toestanden. De geleiding wordt bepaald door een 

18 



bepaalde kritische weerstand. Deze kritische weerstand Rkrttlsch is gedefinieerd als de kleinste 
waarde voor de weerstand voor welke na verwijdering van alle Ru< Rkrltlsch er nog steeds een 
percolatie pad door het systeem aanwezig is. In het netwerk van weerstanden fungeren de 
weerstanden die kleiner zijn dan Rkrltlsch als een kortsluiting, terwijl de weerstanden die groter 
zijn dan Rkntisch worden gemeden (bypassed) door de stroom. Deze kritische-link-methode is 
toe te passen op een Carbon Black-netwerk. Er wordt aangenomen dat de electrenen 
gelocaliseerd zijn op goed-geleidende clusters met een lengte van enkele primaire Carbon 
Black-deeltjes. De Mott conditie voor R en E wordt dan een conditie die aangeeft welke bands 
kritisch zijn bij een gegeven temperatuur. De temperatuurafhankelijkheid die volgt uit de 
kritische-link-methode is identiek aan de temperatuurafhankelijkheid die volgt uit Mott's 
originele model. 

Originele Mott-afleiding 

Hier volgt de originele afleiding van Mott [Mott, Sklovskii], die mathematisch hetzelfde is als 
de kritische-link-methode. Het gaat dus om het optimaliseren van de hopping 
waarschijnlijkheid rtussen twee toestanden: 

2RiJ EiJ 
r=r0 exp(-L- kT) (3) 

b 

Omdat de initiële toestand bezet en de uiteindelijke toestand onbezet moet zijn, leveren 
alleen toestanden in een smalle band EF ± E een bijdrage aan de hopping (zie figuur 4.4). Uit 
(3) volgt bovendien dat deze band smaller wordt naarmate T kleiner is. 

Mott past vervolgens als vereenvoudiging toe dat de toestandsdichtheid in een kleine band 
rond EF geen functie is van de plaats of energie. In plaats daarvan stelt hij: N(E) = N(EF) = NF. 
De totale hoeveelheid toestanden per volume-eenheid in een energieband EF ± Eis dan (zie 
figuur 4.4 ): 

n(E) = 2NF · E (4) 
Voor Ru in (3) substitueren we (met impliciet de aanname dat het gaat om een 3-dimensionale 
ruimte, dus d = 3) de typische (ruimtelijke) afstand R tussen twee toestanden: 

R = G·n(E)-113 = G(2NF ·E)-113 (5) 

met G een geometrische factor van de orde 1. 
Eu in (3) vervangen we door de typische energie E, de breedte van het energiebandje rond EF 
dat een rol speelt bij de geleiding. 

Het gevolg is dat de twee factoren in de exponent van (3) niet meer onafhankelijk zijn. 
Wanneer factoren van de orde 1 voor het gemak worden weggelaten kan (3) nu geschreven 
worden als: 

r=r, ex{- (NF~u' L- k~T) (6) 

De afhankelijkheid van de hop-energie E van deze uitdrukking is cruciaal. Voor een grote 
hop-energie is de tweede term dominant. Een grotere hop-energie resulteert nu in een 
kleinere hopping-waarschijnlijkheid r vanwege de beperkte beschikbare thermische energie 
kb T. Bij een kleine hop-energie E, wordt de eerste term in de exponent echter dominant. Een 
kleinere hop-energie E resulteert in een kleinere hopping-waarschijnlijkheid r. Het aantal 
toestanden in een kleine energieband wordt klein en de afnemende overlap tussen de 
toestanden beperkt de hopping-waarschijnlijkheid. 

Uit optimalisatie van (6) volgt de optimale (gemiddelde) hop-energie E·, waarbij r maximaal 
is: 

E* = E* (T) = (kbT)314 
(NFL3r4 

Wanneer (7) gesubstitueerd wordt in (6) volgt : 

(7) 
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r=r, ex{-(; r) (8) 

Vervolgens is de redenering van Mott dat de macroscopische geleiding van een heel systeem 
in orde van grootte wordt bepaald door de waarde van E·. Dit betekent voor de 
temperatuurafhankelijkheid van de geleiding: 

a = a 0 exp[-(; r] (9) 

met T0 = f3 
3 

(10) 
kbNFL 

met f3 = 8 in de originele afleiding door Mott. Seager et al. geven een tabel met waarden voor 
f3 die variaren tussen de 10 en 38, afhankelijk van de manier van afleiden [Seager]. Skhlovskii 
beweert dat deze f3 tussen 8 en 28 ligt op basis van een afleiding m.b.v. percolatie 
[Skhlovskii]. Wanneer Ta bekend is, kan de localisatielengte L worden geschat. 

Generalisatie naar andere dimensies 

Deze afleiding is gedaan in de 3-dimensionale ruimte (d = 3). De generalisatie naar andere 
dimensies d is eenvoudig 1: 

a= a, exp[ -(; J] (11) 

1 
met r=-

d+l 
(12) 

De mogelijkheid van optimalisatie tussen R en E leidt dus tot een verzachting van het gedrag 
ten opzichte van de temperatuurafhankelijkheid in een normaal geactiveerd proces: met 
andere woorden, hoe meer vrijheidsgraden voor sprongen, hoe kleiner y. Wanneer er 
sprongen in alle richtingen mogelijk zijn, d = 3 leidt dit tot de experimenteel voor vele 
materialen gevonden waarde y= K 

Overgang naar nearest neighbour hopping 

De gemiddelde hopafstand R. volgt net als E. uit optimalisatie van (6). Uit (5) en (7) volgt: 

R* = [NF * E]-
113 = L(To IT) 114 

(13) 

Dit betekent dat bij een lage T de typische lengte van de sprongen groter is dan bij een hoge 
T. Bij lage temperaturen moet de ladingsdrager verder zoeken om een toestand te vinden die 
niet veel verschilt in energie. Bij hoge temperaturen is daarentegen de hopafstand klein. 
Wanneer de temperatuur hoog genoeg is wordt de hopping waarschijnlijkheid gedomineerd 
door de overlap term. Dit betekent dat alleen hops plaatsvinden naar de dichtstbijzijnde 
toestanden. We noemen dit nearest neighbour hopping. Nearest neighbour hopping is vooral 
relevant als ReiL » 1 met Ra de gemiddelde ruimtelijke afstand tot de dichtstbijzijnde 
toestand [Mott]. 

4.3.2 Aanpassingen VRH voor Carbon Black/polymeer-composieten 

De theorie die in de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk is beschreven is vooral van 
toepassing op amorfe halfgeleiders. Localisatie en VRH is minder algemeen geaccepteerd 
voor Carbon Black/polymeer-composieten en keramische metalen. In andere onderzoeken is 

1 Eigenlijk geldt cr0 = cr0(T). Deze temperatuurafhankelijkheid is gerelateerd aan de interactie met de 
fononen en met name de temperatuurafhankelijkheid van het phonon-spectrum. Tot zeer lage 
temperaturen domineert het exponentiële deel de temperatuurathankelijkheid. 
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het electrisch gedrag van dergelijke materialen vaak verklaard m.b.v. enkele aanpassingen in 
de VRH-theorie [Deutscher, Staveren, Shklovskii]. Er zijn twee aanpassingen interessant voor 
ons soort systeem (Carbon Black in een isolerende matrix) [van der Putten]: 

aanpassing ten gevolge van de fractale structuur die het geleidende vulmiddel 
(Carbon Black in ons geval) vormt in de isolerende matrix. 

aanpassing in de toestandsdichtheid van de Carbon Black, waardoor deze niet 
vlak is rond het Fermi-nivo. 

VRH met andere toestandsdichtheid 

De toestandsdichtheid in de buurt van EFwordt in het algemeen als volgt geformuleerd: 

N(E) = BjEjk (14) 

De toestandsdichtheid verdwijnt dus bij EF indien k > 0. Er is direct een generalisatie van de 
Mott-theorie toe te passen voor toestandsdichtheden met k > 0 [van Staveren]. Dan volgt voor 
de temperatuurafhankelijkheid (met d = 3): 

k+l r= k+ 4 (15) 

VRH op Fractale structuur 

In het geval van Carbon Black-elastomeer-composieten vormt de Carbon Black fractale 
structuren in de isolerende matrix. Deze fractale structuur beperkt zich tot bepaalde lengte
schalen. De bovengrens van deze lengteschaal is de fractale correlatielengte Op. Deutscher 
paste de Mott-theorie aan voor het geval dat de electrenen supergelocaliseerd zijn 
[Deutscher]. De aanwezigheid van fractale structuren vereist twee aanpassingen in de Mott 
theorie [van der Putten]: 

~ Er vindt superlocalisatie van de golffuncties plaats [Lévy]. 
~ Er treedt een verdunning op ten gevolge van de fractale structuur. In het model betekent 

dit dat de exponent 1/3 in (5) niet meer correct is en 1/d, de correcte waarde geeft. 

Superlocalisatie van de ladingsdragers betekent dat hun golffuncties sterker dan exponentieel 
afvallen: 

'I' oe expl-(x/ L)ç j (16) 

met Ç de superlocalisatie exponent. (voor x > Op geldt Ç = 1) 
Deze superlocalisatie exponent is gelijk aan de minimale pad dimensie dmtn van het fractaal 
waarop de VRH plaatsvindt [Aharony, Havlin]. 

De superlocalisatie is relevant voor hoppende electrenen als (zie figuur 4.5): 
de localisatielengte L kleiner is dan de correlatielengte Op. Is dit niet het geval 
dan voelen de electrenen niet dat het netwerk fractaal is op een kleine schaal en 
zijn ze normaal gelocaliseerd. 
de typische hop-afstand R'(T) van de hops kleiner is dan Op. Wanneer de hops 
plaatsvinden over afstanden die groter zijn dan Op is voor die hops het netwerk 
niet meer fractaal. Bij lage T wordt R > Op en geldt de originele Mott exponent ~ 
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Figuur 7. 1: VRH aangepast voor fractale structuren zoals in ons materiaal wordt 
verondersteld. De electronen nemen niet altijd de weg met de korste geometrische afstand. 
Het verschil in energie tussen de verschillende toestanden is nl. ook een significante factor 
die belangrijker wordt bij lagere temperaturen. Met behulp van dit model is de lengte van de 
getoonde aggregaten vastgesteld op ca. 200 nm (deze aggregaten zijn opgebouwd uit 
primaire deeltjes van ca. 30 nm). De verschillende aggregaten vormen agglomeraten in de 
orde van de fractale-correlatie lengte Op, d.w.z. enkele urn. 

Wanneer we de Mott-theorie aanpassen voor fractale structuren dient zowel superlocalisatie 
als de verdunning op grotere schaal te worden geïmplementeerd. In deze afleiding laten we k 
vrij. De optimalisatie moet nu worden toegepast op [van der Putten]: 

r=r, exp{-
2
:)'- k~T) (17) 

Zowel de verdunning ten gevolge van de fractale dimensie als de algemene 
toestandsdichtheid N(E) = BfEf bepalen nu de relatie tussen R en E. 

Optimalisatie leidt wederom tot optimale afstanden R. en E·. 
(R* /L)ç =(1-y)(T

0
/T)r 

en 

E• I kbTo = y(T0 IT)Y-1 

T0 wordt gegeven door: 

kBTo = [(k+1)c/ BvLr<k+1)y-1(1-r)l-llr 
met VL het volume van een gelocaliseerde toestand, 
en met k, c en B constanten [van der Putten]. 

De temperatuurafhankelijkheid is weer 

a =a,(T)exp[ -(; J] 
ywordt nu echter gegeven door: 

r = {1 + d ![(k + 1x-n-1 

met d de dimensie (in het geval van fractalen geldt: d = d,). 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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In tabel 4.1 is voor een aantal situaties dey gegeven die volgt uit (22): 

• Standaard Mott 
Met k = 0 (vlakke toestandsdichtheid), d = 3 en Ç = 1 (geen superlocalisatie) geeft dit r= 
~. wat weer de originele waarde van Mott is. 

• VRH aangepast voor toestandsdichtheid Carbon Black 
De normale vlakke toestandsdichtheid is niet correct voor Carbon Black. De 
toestandsdichtheid voor een 2D-grafietrooster is gegeven door N(E) = BfEf (Met Er = 0) 
[McCiure, Saunders]. In een 3D-grafietrooster is N(E) niet nul ter plekke van het Fermi
nivo, en moet er een constante term aan N(E) worden toegevoegd. Dit kan worden 
benaderd door een verlaging van k. De 2D-toestandsdichtheid kunnen we toepassen als 
we aannemen dat de interactie tussen de grafiet vlakken klein is. Deze aanname is 
gerechtvaardigd omdat de onderlinge ordening van de grafiet lagen in Carbon Black 
isotactisch is, wat wil zeggen dat de ordening in de dimensie loodrecht op de hexagonale 
structuur klein is. Van de Putten et al. passen de toestandsdichtheid van Carbon Black 
aan en gebruiken k = 1 [van der Putten]. Dit betekent y = 0,4. De toestandsdichtheid kan 
echter ook worden aangepast omdat vervuilingen in de Carbon Black het Fermi-nivo 
mogelijk verleggen. Er kunnen meerdere waarden voor k gebruikt worden. 

• VRH op een fractale structuur van Carbon Black 
Indien VRH op fractalen plaatsvindt moet zowel d als Ç worden aangepast. Bovendien is 
bekend dat voor fractalen geldt: Ç = dmtn [Harris]. De parameters dr en dm;n zijn afhankelijk 
van de manier waarop het netwerk is opgebouwd. Voor percolatie geldt dr= 2,5 en dmtn = 
1 ,34, voor DLCA dr= 1, 75 en dmtn = 1,25 (zie tabel 2.2). Wanneer k = 1 wordt gebruikt zijn 
de corresponderende waardes voor yzijn 0,52 resp. 0,59. 

Een opvallend facet is dat voor VRH op fractale structuren geldt dat T0 onafhankelijk is 
van de vulgraad p. In percolatie-theorie gelden er een aantal schalingswetten. Deze 
wetten gelden omdat het gedrag van een materiaal bij de kritische vulgraad Pc identiek is 
aan het gedrag van een materiaal met een hogere vulgraad (p > Pc) beneden bepaalde 
lengteschalen. Een electron "ziet" dus niet of hij zich op een Carbon Black-netwerk 
bevindt bij Pc of p > Pc· Macroscopisch is er dus wel een verschil voor beiden, 
microscopisch niet, hetgeen resulteert in een T0 die onafhankelijk is van de vulgraad {het 
macroscopische verschil wordt beschreven door de voorfactor ao(T) in (21) ). 

• VRH aangepast voor een Coulomb Gap 
Efros en Shklovskii pasten VRH aan voor Coulomb-interacties tussen de gelocaliseerde 
electrenen [Efros, Shklovskii]. Dit leidt tot een Coulomb-gap in de toestandsdichtheid. In 
het model moet dus alleen de toestandsdichtheid worden aangepast. De aanpassing 
geldt alleen voor lage temperaturen waar de Coulomb-interactie significant wordt ten 
opzichte van de thermische energie [van der Putten, Aharony]. Indien er een Coulomb
gap aanwezig is beweert Shklovskii dat k = d- 1. Wanneer d = 3 (geen fractale structuur) 
betekent dit r= 1/2 (geen superlocalisatie, dus ç = 1 ). 

• VRH met Coulomb Gap op fractalen 
Wanneer nu ook superlocalisatie wordt meegenomen volgt uit (22) [van der Putten]: 
r = ç !(Ç + 1) (23) 
hetgeen een generalisatie is van de Efros-Shklovskii-uitdrukking naar fractale structuren. 
Wederom geldt Ç= dmln· Dit betekent y= 0,57 voor een percolatie-netwerk (dmtn = 1,34) en 
y= 0,56 voor een DLCA-netwerk (dmtn = 1 ,25). 

T0 is onafhankelijk van de vulgraad p. Wanneer we Coulomb-interactie meenemen geldt 
in plaats van (20) [vd Putten]: 

kBTo =(e2 f4nd)y- 1(1-y) 1
-lly (24) 
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Samengevat 

Beneden een bepaalde temperatuur wordt Coulomb-interactie significant t.o.v. de thermische 
energie. De geleiding kan beneden een bepaalde temperatuur worden beschreven door VRH 
op fractalen met een Coulomb-gap in de toestandsdichtheid. Bij hogere temperaturen kan de 
geleiding beschreven worden door VRH op fractalen met een toestandsdichtheid die 
hetzelfde is als in 2D-grafiet (k = 1 ). Voor zowel percolatie- als DLCA-netwerken resulteren 
beide modellen in een r tussen 0,5 en 0,6. 

model d ~ {= dmin} k 1 
klassieke Mott 3 1 0 Y.. 
Mott + Carbon Black 3 1 1 0,4 
CB + Percolatie 2,5 1,34 1 0,52 
CB + DLCA 1,75 1,25 1 0,59 
Coulomb-gap (CG) 3 1 2 }S 

CG + Percolatie dt 1,34 dr1 0,57 
CG+ DLCA dt 1,25 dr1 0,56 
tabel 4.1: een overzicht van de waardes voor r die volgen uit (22) voor verschillende 
mode/I/en. Harris en Aharony stellen Ç = dm1n [Harris]. Dit betekent Ç = 1,34 voor een 
percolatie-netwerk en Ç = 1,25 voor een DL CA-netwerk (zie tabel 2.2). 

4.3.3 Overige aanpassingen VRH 

Aharony voegt een temperatuurafhankelijke voorfactor toe aan de VRH-vergelijking 
[Aharony2]: 

u =u{; J exp[ -(; J] (25) 

De voorfactor wordt pas duidelijk zichtbaar wanneer de gemeten geleiding een aantal 
decades verandert in het temperatuurdomein. In de praktijk betekent dit dat er tot zeer lage 
temperaturen dient te worden gemeten (< 1 K). Dergelijke metingen zijn gedaan in 
soortgelijke materialen als het onze, nl. voor Ketjenblack EC in epoxy [van der Putten, 
Adriaanse] en Ketjenblack EC in polystyreen [Mandal]. In beide onderzoeken werd geen 
aanleiding gevonden om een dergelijke pré-exponentiële factor toe te voegen. 

Sheng en Klafter gebruikten een andere toestandsfunctie, gebaseerd op de wanordelijke 
verdeling in de afmeting van de geleidende deeltjes [Sheng]. Deze theorie ontwikkelden zij 
voor keramische metalen. Keramische metalen bestaan uit metallische clusters (meestal ca. 
1 nm groot) in een isolerende matrix. De toestandsdichtheid wordt aangepast : 

N(E) = N 0 + aEk (26) 

met a en k bepaald door de distributie van 
temperatuurafhankelijkheid wordt gegeven door: 

(l+k) 
r=(2+k) 

de deeltjes in de composieten. De 

(27) 

Dit betekent dat r = lS in een groot temperatuurgebied. 
Bij lage temperaturen wordt r = 1/4 en bij hoge temperaturen (waarbij de hops veel kleiner 
zijn dan de clusters) geldt lS < y < 1. Mehbod et al. gebruiken dit model voor verschillende 
types Carbon Blacklpolymeer-composieten [Mehbod]. In dit model is T0 sterk afhankelijk van 
de vulgraad. 

4.4 Overige geleidingsmodellen 

Bij voldoende hoge temperaturen of sterke localisatie (ReiL)" »1 met Ro de afstand tot de 
nearest-neighbour vinden alleen nog hops plaats naar nearest-neighbours. Er is dus geen 
sprake meer van een optimalisatie tussen de sprong in energie en de sprong in afstand en 
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het VRH-model is niet meer van toepassing. In plaats daarvan dienen er nearest-neighbour 
hopping modellen of een geheel ander type tunneling-modellen te worden gebruikt. 
Individuele quanturnmechanische tunneling tussen twee nearest-neighbours resulteert in 
normaal geactiveerde processen en daarom volgt r = 1 voor de eenvoudigste vorm van 
nearest-neighbour hopping waarin de wanordelijkheid van het materiaal niet wordt 
meegenomen. 

In een wanordelijk materiaal variëren echter de potentiaalbarrières tussen nearest
neighbours, hetzij vanwege variaties in afstand, hetzij vanwege thermische fluctuaties 
(Fiuctuation lnduced Tunneling). Het resultaat is dat de effectieve hoogte van de barrières 
kleiner wordt bij lagere temperaturen omdat de ladingsdragers een voorkeur hebben voor 
lage barrières bij lage temperaturen. 

Fluctuation lnduced Tunneling 

Sheng gaat ervan uit dat de Carbon Black geleidende paden vormt die hier en daar worden 
onderbroken door de isolerende matrix [Sheng2]. De electronen moeten op een beperkt 
gedeelte van hun weg (ca. 1 %) tunnelen door de isolerende matrix. De hoogtes van deze 
potentiaalbarrières variëren ten gevolge van temperatuurfluctuaties. Sheng heeft dit model 
uitgebreid uitgewerkt voor Carbon Black/polymeer-composieten. Het model is experimenteel 
onderbouwd met metingen aan materialen met hoge vulgraden en hoge percolatiedrempels ( 
> 10 massa%). De temperatuurafhankelijkheid is als volgt: 

a(T) = a 0 (T)exp[ -T1 
] (28) 

T+T0 

Met T0 en T1 temperaturen die afhankelijk zijn van de vulgraad en het type Carbon black en 
matrix. Voor T < T1 ( T1 is van de orde 1) geldt dat de geleiding niet meer afhankelijk is van de 
temperatuur. Voor T » T1 volgt een normaal geactiveerd proces ( r= 1 ). 
Dit model is van toepassing op homogene systemen met relatief kleine potentiaalbarrières. 

4.5 Veldafhankelijkheid 

Er is relatief weinig onderzoek verricht naar afwijkingen van ohms gedrag in Fermi-glazen. 
Er zijn een aantal modellen die niet-ohms gedrag in wanordelijke materialen voorspellen. 
Adriaanse geeft een overzicht van deze modellen [Adriaanse]. 

4.5.1 FIT-model 

In het FIT-model (zie vorige paragraaf) volgt voor de stroomdichtheid als functie van de 
volgende afhankelijkheid [Sheng2]: 

J = aE = J 0 exp[(l- cE) 2
] (29) 

Deze afhankelijkheid wordt niet waargenomen in onze samples. 

Het model is van toepassing op Carbon Black/polymeer-composieten met hoge vulgraden, 
waarin de geleidende gedeeltes van een pad vele malen groter zijn dan de isolerende 
gedeeltes. Ons materiaal bevat veel minder Carbon Black. 

4.5.2 VRH met extern electrisch veld 

Het gevolg van een extern electrisch veld op standaard VRH is uitgebreid beschreven door 
Hili. Er dient een veldsterkte term te worden toegevoegd aan de uitdrukking voor de hopping 
waarschijnlijkheid r [Hili, Mott] : 

2Ru [Eu +eEJV] r = ro exp(--- ) (30) 
L kbT 

25 



Wanneer de hopping waarschijnlijkheid wordt geoptimaliseerd kan een uitdrukking voor de 
stroomdichtheid worden verkregen. Bij lage veldsterktes voorspelt het model ohms gedrag. 
Wanneer de veldsterkte signifant wordt ten opzichte van de thermische energie geldt: 

J = J 0 exp[(l- cE)314
] (31) 

Bij hoge veldsterktes waarvoor geldt [Hili]: 

E 
2kT 

>>-
Le 

volgt 

Jocex{~,~) 
met A een constante. 

(32) 

(33) 

Variabie Range Hopping, al dan niet aangepast voor fractale structuren en Coulomb
interactie, is een model dat de meeste toepassing heeft bij lage temperaturen, bij T < 1 00 K. 
Bij hogere temperaturen zorgt de hoge thermische energie voor vele mogelijke 
transportpaden. De hopping-waarschijnlijkheden zijn bovendien veel groter bij hoge 
temperaturen. Daarom wordt de macroscopische geleiding niet primair bepaald door de 
individuele hopping-waarschijnlijkheden tussen twee toestanden maar door een meer 
macroscopische diffusie van de electronen. De geleiding kan dus beter worden beschreven 
door diffusie van electrenen op een fractaal netwerk, ofwel anomale diffusie [Adriaanse]. 

4.5.3 Anomale diffusie op fractalen 

Voor transport op fractalen structuren gelden andere wetten dan op normale structuren met 
euclidische dimensies (zie 2.3.6). Zoals in 2.3.6 is aangegeven zijn de fractale dimensies die 
van belang zijn voor het dynamische gedrag van een fractale structuur de minimale pad 
dimensie dm1n en de random walk dimensie dw. 

De basisvergelijking voor de geleiding CY is: 

] =aË 
met J de stroomdichtheid en E de veldsterkte. 
Bovendien geldt: 

] = -nev 
met v de snelheid van de ladingsdragers en n de ladingsdragersdichtheid. 

Euclidisch 

(34) 

(35) 

De snelheid kan op een structuur met euclidische dimensies als volgt worden omschreven: 

v = pi = J.l· e · Ë (36) 

en daarom volgt voor de geleiding CY : 

a = ne 2 J.1 (37) 
De geleiding is dus onafhankelijk van de veldsterkte E en er is sprake van ohms gedrag. 

Fractaa/ 

Wanneer de diffusie op een fractaal netwerk plaatsvindt is de snelheid echter niet meer recht 
evenredig met de veldsterkte. 
Voor een random walk op een 2D fractaal netwerk geldt (zie 2.3.6): 
roe tlldw (38) 

met dw groter dan 2 (roe t112 op een normaal, niet-fractaal netwerk). 
Op een fractaal wordt de random walk afgeremd door de aanwezigheid van doodlopende 
paden. Bovendien heeft een fractaal altijd een kleinere dichtheid dan een structuur met 
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euclidische dimensies. Bouchaud et al. leidden af, dat in plaats van (36) voor transport op 
fractale structuren geldt [Bouchaud] : 
v(E) = J.LeEdwldntin-1 (39) 

en omdat de exponent normaal gesproken groter is dan 1, neemt de snelheid v(E) van de 
ladingsdragers meer dan evenredig toe met de veldsterkte E. 

Voor de geleiding volgt: 

(

cE )dwldmm-2 
a(E,T) oe -

T 
met c een constante. 

(40) 

Voor E ~ 0 wordt het gedrag van de meeste materialen ohms. De invloed van het electrische 
veld wordt daarom door Adriaanse als volgt beschreven [Adriaanse]: 

(

cE )dwldntin-2 
a(E,T) =(johms(T)+ T (41) 

Voor een percolatie-netwerk volgt uit de theorie dat de exponent dv/dmtn- 2 gelijk is aan 0,69 
en 0,91, indien dw tussen 3,6 en 3,9 wordt genomen (dmtn = 1,34 is bekend voor percolatie
netwerken, zie tabel 2.2. Voor een DLCA-cluster volgt, onder aanname van de Alexander
Orbach conjecture dv/dmtn- 2 = 0, 1. 
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5 Meetmethode geleiding 

5.1 Inleiding 

In grote lijnen zijn drie afhankelijkheden van de weerstand R gemeten: 
1. R(p): de afhankelijkheid van de hoeveelheid Carbon Black (de vulgraad) 
2. R(E): de afhankelijkheid van de veldsterkte 
3. R(T): de afhankelijkheid van de temperatuur 

De Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten zijn steeds op identieke wijze gefabriceerd (zie 
Appendix D). 

Bij de R(p)-metingen is de rubber gecoat op een isolerende drager. De contactweerstanden 
zijn relatief groot. Er is echter gebruik gemaakt van een 4-puntssetup. Het principe van een 4-
puntsmeting is weergegeven in figuur 5.1. Omdat de spanning contactloos wordt gemeten 
m.b.v. ASV-probes worden de contactweerstanden omzeild. 

Ook bij een deel van de R(T)-metingen is gebruik gemaakt van een 4-puntssetup om de 
invloed van contactweerstanden te minimaliseren. Bij het meten van R(E) en R(T) is de 
storende invloed van contactweerstanden bovendien verkleind , door de contacten in te 
bedden in de samples (zie Appendix C). De vloeibare pré-rubber wordt over opgedampte 
goudcontacten heen gecoat en vervolgens pas uitgehard. 

Een deel van de metingen is op het Kamerlingh Onnes instituut in Leiden verricht, omdat daar 
tot een lagere temperatuur kan worden gemeten, nl. 4K. 

D goud 

D rubber 

• contactweerstand 

Figuur 5. 1: principe 4-puntsmeting. De pijlen representeren electrische stromen. De stroom 
door de voltmeter is veel kleiner dan de stroom door het sample. Dit betekent dat de 
spanningsval over de contactweerstanden R2 en R3 vele ordes kleiner is dan de 
spanningsval over het rubber tussen de binnenste goudcontacten Bij een 2-puntsmeting 
worden de voeding en de stroommeter aangesloten op R2 en R3 in het bovenstaande 
plaatje. De stroom loopt dan in zijn geheel door R2 en R3 en dus is de spanningsval over R2 
en R3 veel groter. Bij de R(p) metingen zijn R2 en R3 geheel omzeild doordat de spanning is 
gemeten met contactloze probes. 

5.2 Weerstand als functie van de vulgraad: R(p)-metingen 

(Océ Technologies) 

De percolatiecurve wordt bepaald met behulp van een 4-puntssetup. De spanning op twee 
punten van het sample wordt contactloos gemeten met behulp van probes. Deze probes 
worden ca. één millimeter boven het oppervlak van een sample geplaatst en zijn in staat de 
potentiaal (ten opzichte van aarde) op een bepaalde positie te bepalen. Met deze setup 
worden normaal gesproken samples gemeten met de volgende afmetingen : 

dikte: ca. 100 um 
breedte: ca . 3 cm 
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lengte: ca. 7 cm 
De sample dimensies liggen min of meer vast in deze setup. 

Met deze meetopstelling kan de temperatuur van het sample worden gevarieerd en kan een 
(statische) druk op een sample worden uitgeoefend. 

5.3 Weerstand als functie van de veldsterkte: R(E)-metingen 

(Océ Technologies) 

De R(E)-metingen bij Océ worden gedaan in een 2-puntssetup. Er is gebruik gemaakt van 
een geautomatiseerd systeem waarmee een Keithley 237 (een programmeerbare voeding die 
tegelijkertijd de stroom meet) wordt aangestuurd. Er wordt gekoeld met vloeibare stikstof in 
een Oxford lnstruments Cryostaat met een ICT4 temperatuur controller. Het sample zit ook in 
een stikstof omgeving (gasvormig). De temperatuur wordt gemeten met behulp van een 
thermokoppel. Er is gebruik gemaakt van triax-kabels om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 
meten. 

Bij Océ zijn IV-karakteristieken gemeten van samples met 0,7 m% en 1,0 m% XE-2 bij 
temperaturen van 77 tot 300 K. Er is steeds gewacht totdat de temperatuur is gestabiliseerd. 

Bij deze metingen wordt de weerstand gemeten over een rubberlaag met de volgende 
afmetingen: 

dikte: ca. 50 urn 
breedte ca. 2,5 cm 
lengte ca. 200 urn 

(Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden) 

Bij de veldafhankelijkheid zijn de stroom en spanningsmetingen over dezelfde contacten 
gemeten (een 2-puntssetup) omdat de electronische configuratie van meetsysteem dit 
vereiste. Er wordt een gepulste spanning over het sample en over een referentieweerstand in 
serie gezet. De totale spanning en de spanning over de referentieweerstand wordt gemeten. 
Deze is eenvoudig om te rekenen in de stroom die door het sample loopt en de weerstand 
van het sample. 

Er wordt gebruik gemaakt van een HP214B Puls generator, die tijdens de meting switcht 
tussen verschillende spanningsbereiken. De pulsgenerator is gekoppeld aan een electronisch 
systeem, dat is geoptimaliseerd om over zo een groot mogelijk bereik in de weerstand 
nauwkeurig te kunnen meten. De aansturing en middeling wordt gedaan met behulp van een 
computer. De gehele setup is geijkt met behulp van samples met een bekende weerstand. Bij 
deze samples werd gezien dat er stapjes in de weerstand zitten wanneer er wordt gemeten 
over een groot bereik. Deze stapjes treden op wanneer de output-versterker schakelt naar 
een andere range. De stapjes zijn te klein om de analyse van de metingen aan Carbon 
Blacklsiliconen-composieten te beïnvloeden. 

Er wordt gebruik gemaakt van een gepulste spanning. De meetpulsen duren 5 ms. Per 
meetpunt (veldsterkte) wordt er gemiddeld over 5 meetpunten. Er is op gelet dat de sampling 
plaatsvindt op het hoogste punt van de puls, zodat RC-effecten geen rol spelen. 

Voor metingen bij lage temperaturen is een Oxford lnstruments CF200 Flow Cryostaat met 
een ICT4 temperatuur controller gebruikt. Er wordt gekoeld met vloeibaar Helium. Het sample 
zit ook in een Helium omgeving (gasvormig). De weerstand wordt gemeten met een Keithley 
196 Digital Multimeter. De temperatuur wordt gemeten met een RhFe-thermometer dichtbij 
het sample. 

Op het Kamerlingh Onnes Instituut in Leiden zijn IV-karakteristieken gemeten van samples 
met 1,5 m% en 3 m% XE-2 bij temperaturen van 4 tot 300 K. Er is steeds gewacht totdat de 
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temperatuur is gestabiliseerd. Na de meting wordt het materiaal verder afgekoeld tot 
uiteindelijk 4 K is bereikt. 

Bij deze metingen wordt de weerstand gemeten over een rubberlaag met de volgende 
afmetingen: 

dikte: ca. 80 um 
breedte: ca. 10 mm 
lengte: ca. 1 ,5 mm 

5.4 Weerstand als functie van de temperatuur: R(T)-metingen 

(Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden) 

De temperatuurafhankelijkheid is gemeten met behulp van een 4-puntssetup. 
De R(T)-metingen tussen 4 en 300 K zijn verricht m.b.v. een Oxford lnstruments CF200 Flow 
Cryostaat met een ICT 4 temperatuur controller. Er wordt gekoeld met ca. 3 Klminuut. 

De weerstand wordt gemeten met behulp van een Keithley 196 Digital Multimeter. De 
temperatuur wordt gemeten met behulp van een RhFe thermometer dichtbij het sample. Er is 
gebruik gemaakt van triax kabels om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten. 

Er wordt gemeten aan samples met dezelfde geometrie en van dezelfde serie als de R(E)
metingen in Leiden. Deze samples zijn gecoat over 4 goudcontacten heen. De spanning 
wordt gemeten over de binnenste 2 goudcontacten (1 ,5 mm afstand). De externe spanning 
wordt aangebracht over de buitenste goudcontacten. Bij alle samples wordt gemeten met een 
spanning over de binnenste twee goudcontacten van ca. 1V, dat wil zeggen ca. 700 V/m. 

30 



100000 

Ê 
~ 
.c 10000 

.2. 

" c 
J! 
:!! 1000 

i 
.= 
=i 100 t: 
0 
0 .. 

10 

0 

6 Resultaten 

6.1 R(p)-metingen 

In figuur 6.1 is de soortelijke weerstand van de Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten 
weergegeven als functie van het volume-fractie (vulgraad) Carbon Black in de composiet. 
Beneden 0,5 volume% Carbon Black wordt het lastig om de weerstand te bepalen. Boven 2,5 
volume% Carbon Black is de niet uitgeharde rubber zeer viseaus en is het lastig deze te 
coaten. De meetgegevens zijn gefit met behulp van een schalingwet uit percolatietheorie (zie 
2.3.2): 

a(p) = a 0 (p- pJ1 
(1} 

Uit de fit volgt: 
t = 2,3 ± 0,2 
Pc= 0,0033 ± 0,0004 

Deze vulgraad correspondeert met 0,33 v% en 0,66 m% Carbon Black. Uit de waarde voor de 
kritieke exponent t blijkt dat het systeem zich niet universeel gedraagt (zie 2.3.2). 

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0 0,5 

vulgraad Carbon Black log [{p·p.)/pJ 

Figuur 6. 1: links de weerstand tegen de vulgraad Carbon black, de percolatiecurve. De 
waarden voor Pc en t volgen uit de fit in het rechter figuur. 

6.2 R(T)-metingen 

In figuur 6.2 is voor vijf vulgraden de temperatuursafhankelijkheid van de (soortelijke) 
weerstand weergegeven, zowel tijdens het afkoelen als het opwarmen. 

Het gedrag van alle samples is volledig reversibel (figuur 6.3). Wel kan het soms enige uren 
duren na het opwarmen tot de kamertemperatuur voordat de initiële weerstand, die het 
sample had voor afkoelen, weer wordt bereikt. 

Het opvallende gedrag bij hoge temperaturen (T > 100 K) wordt nader toegelicht en verklaard 
in Appendix A. 

Afwijkend gedrag van het 2 m% sample 

Opvallend is dat het 1,5 m% sample geleidender blijkt te zijn dan het 2 m% sample hetgeen 
ook terug zal worden gezien in de R(E)-metingen. In het algemeen geldt dat de samples die 
zijn gebruikt voor de R(T)- en R(E)-metingen minder goed gedefinieerd zijn dan de samples 
die zijn gebruikt voor de R(p)-metingen. Zowel het vaststellen van de dikte als van de 
spleetbreedte van de rubber geeft een onnauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheid is echter 
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niet voldoende om de relatief zeer grote weerstand van het 2 m% sample te verklaren . Er 
resten twee mogelijke verklaringen : het sample bevat niet daadwerkelijk 2 m% Carbon Black 
vanwege de inhomogene verdeling van de Carbon Black of het sample is minder geleidend 
geworden ten gevolge van electrische belasting. Er wordt echter met zowel optische 
microscopie als met CSLM een homogene verdeling van de Carbon Black geconstateerd (zie 
3.4 ). Bovendien zijn bij kamertemperatuur samples van dezelfde batch en met dezelfde 
geometrie doorgemeten bij Océ en zijn daarbij wel waarden voor alle samples gevonden die 
goed overeenkomen met de percolatiecurve. Daarom is de meest logische verklaring dat het 
sample bij de eerste testmetingen is vernield. Bij deze eerste metingen aan dit sample zijn er 
in eerste instantie problemen geweest met de contactweerstanden en later zijn er nieuwe 
contacten aangebracht. 
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• 1 .5% 
• 2% 
• 3% 
• 4% 

10 100 

Temperatuur [KJ 
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Figuur 6. 2: Weerstand als functie van de temperatuur voor 5 verschillende vulgraden Carbon 
Black. Links zijn de curves tijdens afkoelen weergegeven, rechts de curves tijdens opwarmen. 

Lage T gedrag 

Het temperatuursafhankelijke gedrag wordt in het lage temperatuur gebied (T < 100 K) gefit 
met: 

a = a 0 exp[-(; J] (2) 

De fitprocedure is als volgt: ln(weerstand) wordt geplot tegen rr voor een aantal 
verschillende y (zie figuur 6.4 ). De meest rechte lijn correspondeert met de beste waarde voor 
y. Dit geeft slechts een ruwe afschatting van y. Vervolgens wordt gekeken bij welke 
temperaturen afwijkingen optreden (bij T < 10 K worden vaak afwijkingen gezien evenals bij T 
> 70 K). Op deze manier wordt het temperatuurdomein bepaald waarbinnen een fit wordt 
gelegd . De fit heeft 3 vrije parameters die worden gevarieerd: a0, T0 en y. De kleinste
kwadratenmethode wordt toegepast (door de data-analyse software Origin®) om de waarden 
voor deze drie parameters te bepalen (zie figuur 6.5). Uiteindelijk wordt weer gecheckt of het 
temperatuurdomein dat is gekozen juist is, d.w.z. of de fit geen systematische afwijkingen 
vertoont t.o.v. de curve aan de randen van het domein (zie figuur 6.5). 

Het 1,5 m% XE-2 sample is zowel in een tweepunts als in een vierpunts-setup gemeten om te 
checken of contactweerstanden een rol spelen (figuur 6.3). De resultaten komen goed met 
elkaar overéén. Contactweerstanden zijn bij dit sample dus geen probleem. Bovendien 
komen de fitparameters voor de afkoelcurve goed overeen met die van de opwarmcurve (zie 
tabel6.1 ). 
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Figuur 6.3: de afkoel- en opwarmcurve van het 1,5 m% XE-2 sample in één figuur. Bovendien 
zijn beiden zowel voor een twee- als voor een vierpuntsmeting weergegeven. De resultaten 
van deze meetmethodes verschillen onderling weinig. In de tweepunts-meting blijken de 
veranderingen in de weerstand bij lage temperaturen volledig reversibel. Bij de 4-puntsmeting 
is de weerstand ongeveer een factor 1, 5 hoger nadat het afkoel- en opwarmtraject is 
doorlopen. Deze factor is klein t.o.v. de weerstandverschillen die optreden tijdens het traject. 
Bovendien blijkt het sample na enkele uren bij kamertemperatuur weer zijn initiële weerstand 
te bereiken. 

In tabel 6.2 zijn de fitparameters voor vijf verschillende vulgraden weergegeven. Voor 
waarden in deze tabel zijn zowel fits voor de afkoelcurve als de opwarmcurve gebruikt. Alleen 
bij het 4 m% XE-2 sample is de afkoelcurve significant anders dan de opwarmcurve. De 
fitparameters in tabel 6.2 voor deze vulgraad gelden voor de afkoelcurve. 

massapercentage XE-2 meetmethode 'Y To(K) 
1,5 4p tijdens afkoelen 0,68 ± 0,03 53 ± 8 
1,5 2p tijdens afkoelen 0,66 ± 0,03 60± 7 
1,5 4p tijdens opwarmen 0,70 ± 0,05 48 ± 12 

tabel 6.1: de ftt-parameters voor het 1,5 m % XE-2 sample op verschillende mameren 
gemeten. Het blijkt dat de metingen met een 2-puntssetup nauwelijks afwijken van metingen 
met een 4-puntssetup. Ook is er weinig verschil tussen de afkoel- en de opwarm-curve. 

massapercentage XE-2 temperatuurgebied fit y To( K) 
(K) 

1 20-50 0,6 ± 0,2 60 ±40 
1,5 20-80 0,68 ± 0,03 50± 7 
2 10-20 0,65 ± 0,05 67± 12 
3 9-50 0,61 ± 0,02 78 ±4 
4 10-62 0,69 ± 0,03 53 ± 7 

tabel 6. 2: de fitparameters dte volgen wt een ftt met (2) voor alle vu/graden. 
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Figuur 6.5: Links een fit van (2) voor een 4 m% sample, waarmee de drie vrije parameters a0, 

Ta en r worden bepaald. De fit is gelegd tussen 10 en 62 K. Rechts is het resultaat van de fit 
gebruikt om te checken of binnen het juiste domein wordt gefit. De weerstand op de y-as is 
overigens niet geschaald, zodat de waarde van a0 niet bruikbaar is. 

Er is steeds gefit binnen een temperatuurinterval waar de weerstand als functie van de 
temperatuur zo vloeiend mogelijk is (zie fitprocedure ). Beneden 10 K ontstaan er problemen 
i.v.m. niet-ohms gedrag (zie 6.3). In de buurt van 75 K zit bij veel metingen een knik, waarvan 
de oorzaak onbekend is. 

Uit tabel 6.2 blijkt dat ren T0 niet van de vulgraad afhankelijk zijn. Als gemiddelde waarden 
zullen verder worden gehanteerd1

: r= 0,66 ± 0,03 en T0 = 62 ± 11 K 

1 de fout correspondeert met 2cr zoals die bepaald wordt uit de verschillende waardes voor de 
parameters bij verschillende vulgraden. 
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VRH op fractale structuren 

Wanneer Variabie Range Hopping wordt aangepast voor fractale structuren en een 
toestandsdichtheid met k > 0 (zie 4.3.2) is bekend dat: 

r = {1 + d l[(k + 1}.; n-l (3) 

Het volume Vt van een gelocaliseerde toestand kan geschat worden met behulp van: 

knTo = [(k + 1)c 1 BVL ]1/(k+l) r-l (1- r tllr (4) 

Als we de experimenteel gevonden T0 en y; en k = 1, c = 1 en B = 3,7*1021 cm-3eV-2 

gebruiken [van der Putten] volgt een karakteristieke localisatie-lengte Vt 11 3 = 51 nm. Deze 
waarde is van dezelfde orde van grootte als de primaire Carbon Black dee~jes. Het 
omrekenen naar de localisatielengte L is niet mogelijk omdat de fractale dimensie en de vorm 
van de primaire Carbon Black dee~jes niet exact bekend zijn. 

Coulomb gap 

Van der Putten et al. voorspellen een overgang van hopping gedomineerd door de 
thermische energie naar hopping gedomineerd door Coulomb-interacties bij lage 
temperaturen [Van der Putten]. Efros & Shklovskii pasten VRH aan voor Coulomb-interacties 
tussen de electrenen [Efros, Skhlovskii]. Dit leidt tot een Coulomb-gap in de 
toestandsdichtheid. In het model moet dus alleen de toestandsdichtheid worden aangepast. 
De aanpassing geldt alleen voor lage temperaturen waar de Coulomb-interactie significant 
wordt ten opzichte van de thermische energie. 

Het is eenvoudig na te gaan of Coulomb-interacties van belang zijn in een bestudeerd 
systeem [van der Putten]: de Coulomb-energie U1 = e214m:R· moet worden overwonnen bij 
één hop. De thermische energie beschikbaar is kb T. Later in deze paragraaf wordt berekend 
dat de optimale hop-afstand R. van de orde van de localisatielengte L en enkele malen de 
diameter R0 van het primaire deeltje is. Op een afstand van enkele malen R0 worden de 
ladingen gescreend door het polymeer, dus e, = 3,8 [Handboek]. Met T = 65 K vinden we dan 
U/kaT -= 1. De conclusie is dat bij lage temperaturen T < ca. 65 K de Coulomb-interactie 
relevant is en de toestandsdichtheid beïnvloedt. Indien er een Coulomb-gap aanwezig is 
beweert Shklovskii dat k = d- 1. 

Wanneer Coulomb-interacties een rol spelen geldt (nog steeds uitgaande van een fractale 
structuur): 
r = ç I(Ç + 1) (5) 

Met behulp van onze waarde voor y( = 0,66 ± 0,03) volgt Ç = 1,94 ± 0,25. 
De localisatielengte L kan in dit geval worden berekend met behulp van: 

knTo = (ez I 4nc:L)y-I (1- y)I-IIr (6) 

Met y = 0,66 ± 0,03 volgt L = 190 ± 30 nm. Deze localisatielengte L is een maat voor de 
lengte van geleidende delen waarbinnen er geen zwakke electrische verbindingen zijn, 
m.a.w. de Carbon Black-aggregaten. 

Criteria 

Zoals in 4.3.1 en 4.3.2 is vermeld zijn er enkele criteria waaraan het systeem moet voldoen, 
wil er sprake zijn van Variabie Range Hopping. Volgens Aharony geldt er bovendien een 
criterium dat de hop-afstand R. groter dient te zijn dan de localisatielengte L [Aharony2]. Bij 
VRH op een fractale structuur geldt (zie 4.3.2) : 

(R* I L)ç = (1-y)(T0 IT)Y (7) 

Voor ons systeem betekent dit, dat tussen 10 K en 80 K de typische hopafstand R. varieert 
tussen ca. 1L en 0,5L Dit betekent in principe dat boven 10K er niet wordt voldaan aan het 
criterium R.IL > 1. Het is echter niet duidelijk waarop Aharony dit criterium baseert. 
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Voor VRH op een fractaal netwerk gelden bovendien de volgende criteria: de localisatielengte 
L en de hopping afstand R. moeten kleiner zijn dan de fractale correlatielengte Op. Op kan 
worden geschat met behulp van: 

QP = QoiP- Pcl-v (8) 

met v = 0,88 en Oa = O(Ra) (O(x) betekent: een factor in dezelfde orde van grootte als x). Dus 
volgt dat voor de hoogste concentratie (4 m%) 0 = 37*0(Ra) en dus nog altijd minstens een 
orde groter dan 30 nm. Daarom geldt zowel Op> R. als Op> L en voldoet het systeem aan de 
criteria voor VRH op fractalen. 

Overige modellen 

De data zijn ook gefit m.b.v. de temperatuursafhankelijkheden die volgen uit andere 
geleidingsmodellen (deze geleidingsmodellen zijn uitgebreider besproken in 4.3.3 en 4.4). 

In de theorie vanSheng en Klafter geldt r= 0,5 in een groot temperatuurgebied. Voor lage 
temperaturen wordt een overgang naar r = 1/4 verwacht en voor hoge temperaturen een 
overgang naar 0,5 < r < 1. In onze composieten wordt een dergelijk gedrag niet 
waargenomen. Bovendien geldt, dat in deze theorie Ta sterk afhankelijk is van de vulgraad. 
Deze afhankelijkheid wordt niet waargenomen in onze metingen. 

In het FIT-model is de weerstand nauwelijks temperatuursafhankelijk beneden T1 (10K) en bij 
hoge temperaturen (T >> T1) wordt een normaal geactiveerd proces verwacht. Geen van 
beide overgangen worden waargenomen. Mogelijk vallen de overgangen buiten het 
meetbereik. In dit model worden echter variaties van Ta en T1 verwacht als functie van de 
vulgraad. Dit lijkt in tegenspraak met onze metingen. Bovendien komt de veldafhankelijkheid 
van onze samples, die in de volgende paragraaf wordt besproken, niet overeen met de 
veldafhankelijkheid, die binnen het FIT-model wordt verwacht. 

Zoals in de theorie is aangegeven kan met metingen tot 4 K de aanwezigheid van een 
temperatuursafhankelijke voorfactor in (2), zoals Aharony voorstelt, noch bevestigd, noch 
gefalsficeerd worden. 

6.3 R(E)-metingen 

Omslagpunt bij hoge velden 

Ruwe IV-karakteristieken die zijn gemeten, vertonen een nagenoeg ohms gedrag tot een 
bepaalde veldsterkte en een sterke afname in de geleiding bij hoge veldsterktes (zie figuur 
6.6). De veldsterkte waarbij de daling in de geleiding optreedt (het omslagpunt) ligt bij een 
constant vermogen. Voorbij het omslagpunt is de geleiding tijdsafhankelijk. Bovendien blijken 
er irreversibele veranderingen in de geleiding te zijn opgetreden wanneer vervolgens weer bij 
lagere veldsterktes wordt gemeten. Deze constateringen wijzen op Joule-heating van het 
sample (d.w.z. verwarming ten gevolge van de vermogensdissipatie). Er is echter ook met 
korte pulsen (ca. 5 ms) gemeten en ook in deze metingen wordt er een omslagpunt in de IV
karakteristieken geconstateerd, bij nagenoeg dezelfde veldsterktes. Daarom is 
macroscopische Joule-heating onwaarschijnlijk en spelen waarschijnlijk locale processen een 
rol die de daling in geleiding teweeg brengen. 

In het vervolg zijn de metingen gedaan bij veldsterktes beneden het omslagpunt, waar het 
gedrag van de samples altijd reversibel blijkt te zijn. 

36 



'E 
~ 
"' c: 
:2 
~ ., 
(9 

~ 
Eg RC • 1 (Ohms gad 

~ 1 E~ \ 

1E<l6 +------ - l---- ---l------- l----------1 
10 100 100000 

Veldsterkte (Vim) 

P = V' I =constant 

• 4% XE2 

• 3% XE2 

3% XE2 (10s) 

x 2% XE2 

• 2%XE2-1 ,5%PEO 

Figuur 6. 6: anomaal gedrag bij hoge veldsterktes voor samples met verschillende vu/graden. 
Ale metingen zijn verricht met een vertragingstijd tussen twee meetpunten van 1 s, afgezien 
van de curve waarvoor in de legenda is aangegeven dat er een delay-time van 10 s is 
gebruikt. Met deze vertragingstijd verschuift het omslagpunt naar een iets lagere veldsterkte 
ten opzichte van de meting aan hetzelfde sample met een vertragingstijd van 1 s. 

• 4 K 

1E·4 • 30 K _______ ...... • 70 K 

~~=-===== - ==_..:. • 100K :.======-- : ~!~~ 
0 ,1 

• 1% 

• 1.5% 

• 2% 

• 3% 

• 4% --------
193 K 

I • 233 K 
• 265 K 

• 300 K --------
0,01 

---....... --...-. 1E-7 

0,0 1 0,1 10 100 
10 100 1000 10000 1 00000 

Spanning over sample [V] 
Veld sterkte [Vi m] 

Figuur 6. 7: geleiding als functie van de veldsterkte, links voor verschillende vulgraden Carbon 
8/ack bij kamertemperatuur, rechts voor een 3 m% Carbon 8/ack sample bij verschillende 
temperaturen 

Niet-ohms gedrag 

Bij nadere inspectie blijken de IV-karakteristieken een systematische (positieve) afwijking te 
vertonen van ohms gedrag. De veldafhankelijkheid bij kamertemperatuur is voor vijf 
recepturen weergegeven in figuur 6.7. In het rechter deel van het figuur is voor één sample (3 
m% XE-2) de veldafhankelijkheid bij verschillende temperaturen (van 4 tot 300 K) 
weergegeven. 

Er volgen twee belangrijke conclusies uit deze metingen: 

• De mate van deze afwijking blijkt afhankelijk te zijn van de temperatuur. Voor alle 
vulgraden geldt, dat de afwijking relatief groter is bij lagere temperaturen (zie figuur 6.8). 

• Er is een correlatie met de vulgraad: bij lagere vulgraden zijn de afwijkingen van ohms 
gedrag relatief groter. 
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Verklaring voor afvlakking R(T)-metingen 

Met behulp van de R(E)-metingen kan gecheckt worden of de R(T)-metingen, die zijn 
gepresenteerd in de vorige paragraaf, wel altijd in het ohmse gebied hebben plaatsgevonden. 
Zoals vermeld vlakken bij temperaturen beneden 10 K de temperatuursafhankelijkheden af 
(zie 6.2). Deze afvlakking is volledig op het conto van de veldafhankelijkheid te schuiven. Bij 
lage temperaturen wordt de afwijking van ohms gedrag groter. Bij 4 K is de afwijking van 
ohmse geleiding ca. 50 % (zie figuur 6.7, de spanning bij de R(T) metingen is ca. 1 V voor 
alle samples). Wanneer de weerstand bij 4 K wordt vermenigvuldigd met een factor 1,5 blijkt 
de gevonden weerstand weer dichtbij de curve te liggen die is gedefinieerd door de fit (zie 
figuur 6.5). 
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Figuur 6.8: de genormaliseerde geleiding vs. de spanning over het sample (vermenigvuldiging 
met 625 geeft de veldsterkte in Vim) voor een 1,5 m% XE-2 sample. Uit deze figuur blijkt 
duidelijk dat bij lage temperaturen het niet-ohmse gedrag relatief veel sterker is. 

Anomale diffusie 

Bij hogere temperaturen (T > 70 K) zijn de afwijkingen van ohms gedrag te beschrijven met 
diffusie op een fractaal netwerk ofwel anomale diffusie (zie 4.5.3). De geleiding kan volgens 
Adriaanse dan worden beschreven met : 

(

cE )dwldmin-2 
cr(E,T) = (Johms (T )+ T 

met dm1n de minimale pad dimensie en dw de random walk dimensie. 

(3) 

Een voorbeeld van een fit met drie vrije parameters is weergegeven in figuur 6.9. In het 
rechter deel van het figuur is ook een andere methode van fitten toegepast. Ik vind 
exponenten tussen 0,7 en 1,0. Er is geen correlaties tussen deze exponent en de vulgraad 
waargenomen. Opvallend is dat de waarde van de exponent wel een correlatie heeft met de 
temperatuur. Bij hogere temperaturen is de exponent nl. groter (zie figuur 6.1 0). 
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Figuur 6. 9: links: de geleiding als functie van de veldsterkte van een 0, 7 m% XE-2 sample bij 
180 K Oe fit varieert drie onbekende parameters uit formule (3). rechts: een andere manier 
om de waardes van de exponent te bepalen. Wanneer de In( a-a. ) uit wordt gezet tegen 
ln(veldsterkte) volgt uit de steilheid de waarde van de exponent. Een probleem is echter dat 
de waarde van de exponent sterk gerelateerd is aan de waarde die wordt gekozen voor de 
ohmse geleiding a0• Uit de linker figuur blijkt wel dat de ohmse geleiding niet precies bekend 
is. Daarom is er gekozen voor een fit met drie onbekende parameters die gelijktijdig 
gevarieerd worden. 

Lage temperaturen 

Bij lage temperaturen worden de individuele hopping-waarschijnlijkheden in het VRH-model 
belangrijker (beneden ca. 70 K). De zogenaamde "hardest" hops gaan de macroscopische 
geleiding domineren. Daarom is een beschrijving m.b.v. anomale diffusie niet correct bij lage 
temperaturen. Er zijn een aantal modellen die de veldafhankelijkheid bij lage temperaturen 
verklaren , bijvoorbeeld door aan standaard VRH een veldsterkte-term toe te voegen (zie 
4.5.2). Binnen dit onderzoek zijn er te weinig metingen bij temperaturen beneden de 50 K om 
deze modellen te verifiëren dan wel te falsificeren. 
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Figuur 6.10: De waardes van dv/Ç -2 zijn voor alle vulgraden uitgezet tegen de temperaturen 
zoals die volgen uit fits met drie vrije parameters (Ç = dm;n) - In AppendixEstaan de waarden 
voor alle datapunten, die zijn gebruikt in deze fit. 
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7 Discussie 

7.1 R(p )-metingen 

De waarde voor de kritieke exponent t (2,3 ± 0,2) is groter dan de theoretische waarde voor 
een 3D-percolatie-netwerk (t = 2,0). De waarde ligt wel dichtbij waarden die in een aantal 
andere Carbon Black/polymeer composieten zijn gevonden [Mandal, Connor]. In de literatuur 
is non-universeel gedrag (t > 2,0) nog een punt van discussie (zie 2.3.2). 

In de literatuur zijn voor verschillende composieten allerlei waarden voor percolatiedrempels 
terug te vinden, van 0,1 v% tot 30 v%. Er zijn weinig composieten die een lagere 
percolatiedrempel hebben dan onze Carbon Blacklsiliconenrubber-composiet (Pc = 0,33 ± 
0,02 v%): slechts voor twee Carbon Black/polymeer-composieten is een lagere 
percolatiedrempel geconstateerd [van der Putten, Mandal]. De ligging van de 
percolatiedrempel blijkt o.a. afhankelijk van de keuze van de matrix, de procescondities (zie 
Appendix B) en de keuze van de Carbon Black. Voor solide sferische deeltjes wordt met 
behulp van (random) percolatie een percolatiedrempel berekend van 16 v %. [Zallen]. Deze 
berekening gaat er o.a. vanuit dat er geen interactie plaatsvindt tussen de sferische deeltjes. 

De werkelijkheid is op enkele punten volledig anders, zodat er een andere Pc wordt gemeten 
[Carmona]: 

de primaire deeltjes zijn niet sferisch en solide. Voor extra-conductive Carbon 
Black geldt vaak dat de primaire deeltjes poreus zijn en meer halve bollen dan 
volledige bollen. De kleinste eenheden waarmee de Carbon Black aanwezig is 
zijn niet de primaire deeltjes maar aggregaten. De vorm van deze aggregaten is 
vaak alleminst sferisch. 
Een tweede hoofdpunt is, dat tijdens het uitharden deze aggregaten elkaar 
opzoeken dan wel afstoten. De fysische parameters die bepalend zijn, zijn de 
Carbon Black oppervlakte-energie en de oppervlakte-energieëen van de matrix. 
In percolatie-theorie wordt de interactie tussen Carbon Black deeltjes onderling 
en tussen Carbon Black deeltjes en de matrix niet meegenomen. 
Tenslotte neemt percolatie-theorie aan, dat er contact nodig is voor het formeren 
van een oneindig cluster. In praktische systemen kunnen electrenen van 
aggregaat naar aggregaat springen (hopping), zonder dat daarvoor direct contact 
noodzakelijk is. 

7.2 R(T)-metingen bij lage temperaturen 

De temperatuurafhankelijkheid van de bulkweerstand van Carbon Blacklsiliconen
composieten is bij lage temperaturen nauwkeurig bepaald. De parameter die essentieel is 
voor de temperatuurafhankelijkheid is y: De gemeten waarde voor r ( r = 0,66 ± 0,03) komt 
uitstekend overeen met waardes die voor andere Carbon Black/polymeer-composieten zijn 
geconstateerd [van der Putten, Mandal, Mehbod] en wijst er op, dat er geen sprake is van 
een normaal geactiveerd proces ( r = 1 ). Deze constatering plus het feit dat het gaat om een 
wanordelijk materiaal (een zgn. Fermi-glas) maakt een verklaring met behulp van Variabie 
Range Hopping voor de hand liggend. Het standaard VRH-model geeft een veel te lage 
waarde voor r (zie tabel 7.1 ). Een hogere waarde van r voor onze Carbon 
Blacklsiliconenrubber-composieten wordt verwacht op basis van de aanwezigheid van een 
fractale structuur en een aanpassing in de toestandsdichtheid (zie 4.3.2). 

Fractale structuur 

Binnen dit onderzoek kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat Carbon Black een 
fractaal netwerk vormt in het siliconenrubber. Wel geeft de imaging m.b.v. optische 
microscopie en CSLM aanwijzingen dat dit het geval is. Bovendien is in andere onderzoeken 
voor soortgelijke materialen een fractale structuur van de Carbon Black wel bewezen 
[Viswanathan, Salomé, Bourrat]. 
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Het sterkste argument dat er VRH op fractale structuren plaatsvindt, is de onafhankelijkheid 
van de "activeringsenergie" T0 van de vulgraad. Een dergelijke onafhankelijkheid is overigens 
ook in andere Carbon Black/polymeren-composieten geconstateerd [Mandal, van der Putten]. 

model d Ç (= dmln} k y 
klassieke Mott 3 1 0 ~ 

Mott + Carbon Black 3 1 1 0,4 
CB + Percolatie 2,5 1,34 1 0,52 

CB + DLCA 1,75 1,25 1 0,59 
Coulomb-gap (CG) 3 1 2 1!2 

CG + Percolatie dt 1,34 dr1 0,57 
CG+ DLCA dt 1,25 dr1 0,56 

tabel 7.1: een overzicht van de waardes voor r die volgen uit (formule 4.22) voor 
verschillende mode/I/en. Harris en Aharony stellen Ç = dm1n [Harris]. Dit betekent Ç = 1,34 voor 
een percolatie-netwerk en Ç = 1,25 voor een DLCA-netwerk (zie 2.3.6). 

Aanpassing toestandsdichtheid 

De aanpassing in de toestandsdichtheid is voor de hand liggend. Wanneer Carbon Black 
wordt beschouwd als een 2D-grafiet structuur, hetgeen gerechtvaardigd lijkt omdat er 
nauwelijks een onderlinge correlatie/ordening aanwezig is tussen de grafiet-lagen, dient de 
toestandsdichtheid te worden aangepast [zie 4.3.2]. 

Er is echter nog een reden om de toestandsdichtheid aan te passen. Bij lage temperaturen 
(T < 70 K) laten eenvoudige beschouwingen zien dat de Coulombinteractie tussen electrenen 
van belang wordt en een zgn. Coulomb-gap in de toestandsdichtheid creëert (zie 6.2). Een 
eventuele crossover van VRH op fractalen zonder een Coulomb-gap naar VRH op fractalen 
met een Coulomb-gap is in de praktijk moeilijk waar te nemen, omdat de waarden voor r niet 
veel van elkaar afwijken. Ook de verschillen tussen VRH op een percolatie-netwerk en een 
DLCA-netwerk zijn relatief klein. Een probleem is echter dat al deze waarden tussen 0,5 en 
0,6 liggen (zie tabel 7.1) en dus significant kleiner zijn dan de gemeten y (0,66 ± 0,03). 

De vorm van de toestandsdichtheid is de parameter die in formule (4.22} het moeilijkste is in 
te schatten. Mogelijk zijn de waardes die voor k zijn gebruikt niet toereikend en systematisch 
te laag. 

Uitgaande van een Coulomb-gap is met behulp van T0 de afstand, waarover goed geleidende 
clusters aanwezig zijn, berekend. Op deze manier is de lengte van de Carbon Black
aggregaten vastgesteld op 190 ± 30 nm. Wanneer er een Coulomb-gap aanwezig is, kan 
bovendien de superlocalisatie exponent Ç rechtstreeks uit yworden bepaald. De waarde die 
hiermee voor Ç wordt bepaald (1,94} komt niet overeen met de waarde die Harris op 
theoretische basis voorspelt ( Ç = dm1n = 1 ,34 voor een percolatie-netwerk en 1 ,25 voor een 
DLCA-netwerk). 

Het is opvallend dat de VRH-vergelijking blijft opgaan tot 70 K. Bij een dergelijke temperatuur 
wordt nl. niet meer voldaan aan het criterium dat stelt dat de typische hopafstand R. groter 
dient te zijn dan de localisatielengte L [Aharony2]. Er is discussie over de stelligheid van dit 
criterium [van der Putten, Aharony]. Ook in andere onderzoeken verklaart VRH het gedrag tot 
temperaturen waarbij niet wordt voldaan aan het dit criterium [van der Putten, Mandal]. 

In principe leveren metingen tot lagere temperaturen extra informatie op. Met metingen tot T 
< 0,5 K kan gecheckt worden of een pré-exponentiële voorfactor een rol speelt zoals 
voorspeld door Aharony. Ook kan het FIT -model met meer stelligheid worden gefalsificeerd 
omdat in een dergelijk model bij lage temperaturen de weerstand temperatuursenafhankelijk 
wordt. Bovendien geven dergelijke meetdata meer nauwkeurigheid in de waarden van y en 
T0. Natuurlijk moet er bij dergelijke temperaturen voor worden gewaakt dat er nog steeds in 
het ohmse gebied wordt gemeten. 
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7.3 R(E}-metingen 

Er is consequent een afwijking van ohms gedrag gezien bij hoge veldsterktes. Bij lagere 
temperaturen is de toename van de geleiding relatief veel groter. Bij temperaturen boven de 
ca. 70 K is de veldafhankelijkheid te beschrijven met een ohmse geleiding plus een afwijking 
die een functie is van de veldsterkte en de temperatuur (en evt. de vulgraad). 

Er zijn relatief weinig mechanismes bekend die voor soortgelijke materialen een zo 
geleidelijke overname naar niet-ohms gedrag voorspellen. De meeste modellen voorspellen 
bovendien een afwijking van ohms gedrag bij hogere veldsterktes (10E+4 V/min ons systeem 
tegen 10E+7 V/m in andere systemen [Hili, Austin, Redfield]). Er is een verklaring gevonden 
in de fractale structuur van de Carbon Black. Diffusie op fractale structuren voorspelt dat de 
snelheid van de ladingsdragers meer dan evenredig toeneemt bij hogere veldsterktes 
[Bouchaud]. Adriaanse leidt hieruit een vergelijking af, die het gedrag in ons materiaal goed 
beschrijft [Adriaanse]. 

Indien wordt uitgegaan van anomale diffusie op een percolatie-netwerk komen de gemeten 
exponenten overeen met 1,25 < dm1n < 1,38 (is gelijk aan de superlocalisatie exponent Ç), 
uitgaande van een vaste dw = 3,75. De theoretische minimale pad-dimensie dm1n (1,34) ligt 
keurig binnen de meetfout. Wanneer wordt uitgegaan van een vaste dm1n ( = 1,34) volgt dat 
3,62 < dw< 4,02. 

Als echter wordt uitgegaan van de fractale dimensies van een DLCA-netwerk, d.w.z. dm1n = 
1,25 en dw = 2,63 (bepaald met Alexander-Orbach conjecture) wordt verwacht dat dv/dm1n- 2 = 
0, 1. Deze waarde komt duidelijk niet overeen met de meetresultaten. De waarde voor dw is 
echter niet algemeen geaccepteerd. Indien dmln = 1,25 wordt gesteld volgt uit de 
meetresultaten dat 3,38 < dw< 3,75. 

Een probleem is, dat de exponent een functie is van de temperatuur. Adriaanse heeft een 
dergelijke correlatie bij Carbon Blacklepoxy-composieten niet waargenomen. Bij die 
materialen wordt een exponent van 0,60 ± 0,06 waargenomen voor temperaturen tussen 100 
en 300 K [Adriaanse]. Epoxies hebben echter een glastemperatuur boven kamertemperatuur. 
Ons materiaal wordt gedeeltelijk boven de glastemperatuur (ca. 150 K) gemeten, waar de 
uitzetting als functie van de temperatuur veel groter is. Bovendien treden bij hogere 
temperaturen effecten op, die de geleiding in het materiaal sterk beïnvloeden, zoals smelt en 
kristallisatie (zie Appendix A). Daarom dient er mogelijk een temperatuursafhankelijke factor 
aan (3) te worden toegevoegd voor ons materiaal. Het veranderen van de exponent als 
functie van de temperatuur is mogelijk een compensatie voor een verkeerde 
temperatuursafhankelijkheid. 

7.4 Hoge temperatuur- vs. lage temperatuur-gedrag 

De R(T)-metingen suggereren dat het systeem bij lage temperaturen anders is dan bij hoge 
temperaturen (boven T = 140 K). De sprongen en pieken in de R(T)-metingen bij hoge 
temperaturen zijn het gevolg van fase-overgangen, met name kristallisatie zoals in Appendix 
A is uitgelegd. Bij lage temperaturen is het materiaal gedeeltelijk gekristalliseerd, wat de 
stijging in de weerstand rond 180 K veroorzaakt. Kristallisatie heeft dus duidelijk invloed op 
het niveau van de geleiding. De vraag is of de berekende lengte van de Carbon Black
aggregaten ook bij hoge temperaturen geldig is. Wanneer er van uit wordt gegaan dat de 
primaire Carbon Black-deeltjes chemisch gebonden zijn binnen aggregaten, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat kristallisatie dergelijke verbindingen verbreekt en dat dergelijke 
verbindingen vervolgens weer tot stand komen bij hoge temperaturen. Het is waarschijnlijker 
dat kristallisatie de onderlinge ligging en niet de grootte van de aggregaten beïnvloedt. 
Daarom blijft de lengte 190 ± 30 nm voor de aggregaten geldig bij hoge temperaturen. 
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7.5 Vergelijking met Carbon Black/epoxy-composieten 

De eigenschappen van onze Carbon Black/siliconenrubber-composieten vertonen zeer veel 
overeenkomsten met eigenschappen die zijn waargenomen in Carbon Blacklepoxy
composieten. De gebruikte Carbon Black is Ketjenblack. In tabel 7.2 zijn onze meetresultaten 
vergeleken met de meetresultaten van van der Putten et al. [van der Putten, Adriaanse]. 

percolatiecurve 
u 

temperatuursafhankelijkheid 
u 

veldafhankelijkheid 

Carbon Blacklsiliconenrubber 
Pc = 0,0033 ± 0,02 
t = 2,3 ± 0,2 
"( = 0,66 ± 0,03 
Ta= 62 ± 11 K 
0,7 < dwfdmln -2 < 1,0 

Carbon Black!epoxy 
Pc< 0,0003 
t = 2,0 ± 0,2 
"( = 0,66 ± 0,02 
Ta=112±15K 
dwfdmln -2 = 0,60 ± 
0,06 

Tabel 7.2: vergelijking eigenschappen van Carbon 81acklsiliconenrubber-composieten met 
Carbon 81acklepoxy-composieten. 

In epoxy is een kritieke vulgraad bereikt die een orde kleiner is dan in siliconenrubber. Dit is 
bewerkstelligd m.b.v. een juiste keuze van de vernetter en de wijze van dispergeren [Patent]. 

De waarde voor T0 is ca. twee keer zo groot in epoxy. Dit correspondeert met een kleinere 
lengte van de aggregaten in epoxies (100 nm tegen 200 nm in siliconenrubber). Mogelijk zit 
dit verschil in de verschillende types Carbon Black die gebruikt worden, nl. Ketjenblack vs. 
XE-2. De fabrikanten geven bij de specificaties van de Carbon Black niet de grootte van de 
aggregaten maar de grootte van de primaire deeltjes die chemisch gebonden zijn in een 
aggregaat. De reden is dat het zeer moeilijk is om een geïsoleerd aggregaat in beeld te 
brengen m.b.v. imagingtechnieken. De primaire deeltjes waaruit de aggregaten zijn 
opgebouwd zijn relatief eenvoudiger in beeld te brengen (bijv. door met SEM naar pure 
Carbon Black te kijken). 

Het verschil in de exponent dv/Ç - 2, die het niet-ohmse gedrag bepaalt, is opmerkelijk. Bij 
lage temperaturen (ca. 100 K) gaat deze exponent voor siliconenrubbers steeds meer naar 
de exponent in epoxies toe. Dit is te verklaren door de glastemperaturen van beide materialen 
met elkaar te vergelijken: de glastemperatuur van epoxy ligt boven kamertemperatuur en alle 
metingen worden dus gedaan in glastoestand. De glastemperatuur van siliconenrubber ligt 
echter bij ca. 150 K. Een deel van de veldafhankelijkheid is dus gemeten boven de 
glastemperatuur. Dit heeft twee gevolgen: 
• het rubber zet veel sterker uit als functie van de temperatuur. Voor een 2,5 m% sample 

wordt een expansie-coëfficient gemeten van 371 um/°Cm. Voor epoxies is de expansie
coëfficient < 70 um/°Cm beneden de glastemperatuur. 

• Het rubber kan smelten en rékristalliseren boven de glastemperatuur. Deze effecten 
blijken een grote invloed te hebben op de geleiding (zie Appendix A). 

Waarschijnlijk zorgen beide effecten ervoor dat de exponenten die in siliconenrubber worden 
gemeten bij hogere temperaturen steeds meer gaan afwijken van de exponenten die in epoxy 
worden gemeten. 
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8 Conclusies 

Er zijn over een tijdspanne van ca. 9 maanden consistent CarbonBiack/siliconenrubber
composieten gemaakt met een lage kritieke vulgraad Pc ten opzichte van andere Carbon 
Black/polymeer-composieten met Printex XE-2 [Donnet]. De bepalende factor in het bereiken 
van een lage kritieke vulgraad zijn de uithardcondities (zie Appendix B). 

De structuur van Carbon Black in het siliconenrubber is in beeld gebracht met optische 
microscopie en confocale lasermicroscopie. De Carbon Black is boven bepaalde lengte
schalen homogeen verdeeld in de bulk van de samples. In de buurt van het oppervlak van de 
samples kunnen echter koolstof-arme huidjes aanwezig zijn (Appendix C). Bij kleinere 
lengteschalen zijn er aanwijzingen aanwezig dat het Carbon Black een fractale structuur 
vormt in het siliconenrubber. Het is echter niet mogelijk gebleken de fractale dimensie op 
basis van deze afbeeldingen te quantificeren. 

De geleiding is gemeten als functie van de vulgraad, temperatuur en veldsterkte. Zowel de 
temperatuursafhankelijkheid als de veldafhankelijkheid duiden op de aanwezigheid van 
fractale structuren. Bij lage temperaturen is de geleiding te beschrijven met Variabie Range 
Hopping op fractalen. De fractale structuur van de aggregaten zorgt voor een superlocalisatie 
van de golffuncties van de ladingsdragers op de Carbon Black-aggregaten. De lengte van 
deze aggregaten is geschat met behulp van de temperatuursafhankelijkheid die is 
geconstateerd (ca. 200 nm). De typische hop-afstanden liggen in dezelfde orde van grootte. 
Boven ca. 70 K zijn de individuele hops minder belangrijk omdat er veel thermische energie 
beschikbaar is. De geleiding als functie van de veldsterkte kan dan worden beschreven door 
diffusie van ladingsdragers op een fractale structuur. 

Beneden de glastemperatuur tonen de meetresultaten veel overeenkomsten met metingen 
die zijn verricht aan Carbon Black/epoxy-composieten [van der Putten, Adriaanse, Michels]. 
Ook zij verklaarden de geleidingsmetingen aan hun materialen m.b.v. VRH op fractalen. In dit 
model zijn echter nog vele vraagstukken onopgelost. Er is met name discussie over de vorm 
van de toestandsdichtheid rond het Fermi-nivo en het temperatuurgebied waarin VRH op 
fractalen mag worden toegepast. Bovendien geldt dat zowel in hun onderzoek als in mijn 
onderzoek de y , die de temperatuursafhankelijkheid bepaalt, afwijkt van waarde, die wordt 
voorspeld op basis van het model. 

Boven de glastemperatuur zijn duidelijke afwijkingen zichtbaar in met name de 
temperatuursafhankelijkheid ten opzichte van Carbon Blacklepoxy-composieten. Smelt en ré
kristallisatie van het siliconenrubber blijken een grote invloed te hebben op de 
macroscopische geleiding (zie Appendix A). 
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9 Aanbevelingen 

9.1 Wetenschap 

Op een aantal punten is nog veel kennis te vergaren: 

De fractale dimensie van het systeem 

De fractale dimensie kan mogelijk gequantificeerd worden met: 
• SEMITEM op een dispersie fractale structuur. Hiermee kan de fractale dimensie van een 

Carbon Black-aggregaat worden bepaald. 
• SAXS/SANS. In principe is het mogelijk om met deze meetmethodes de fractale 

dimensies over alle lengteschalen te bepalen. Dergelijke metingen zijn echter niet eerder 
toegepast op Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten. (Riad Neffati is van plan deze 
metingen aan onze samples te verrichten op de Technische Universiteit Eindhoven.) 

• TEM op composiet. In dit onderzoek is imaging met TEM niet gelukt. Misschien dat er in 
de toekomst meer succes wordt geboekt. 

VRH op traetafen in onze samples 

Met behulp van de volgende metingen kan het geleidingsmechanisme in onze materialen 
beter worden begrepen: 
• R(T)-metingen tot lagere temperaturen. Bij temperaturen beneden 4 K zijn de overige 

geleidingsmechanismen waarschijnlijk stellliger te falsificeren. Bovendien is y, de 
bepalende factor in de temperatuursafhankelijkheid nauwkeuriger te bepalen, wanneer er 
tot lagere temperaturen gemeten wordt. 

• AC-metingen over een zeer groot frequentiegebied. Dergelijke metingen kunnen 
informatie geven over de typische lengtes die een rol spelen bij VRH op fractalen (o.a. 
Op)· Ook is met behulp van deze metingen de fractie van de Carbon Black, die behoort tot 
het oneindige cluster, te bepalen. Deze metingen vinden plaats aan onze samples op het 
Kamerlingh Onnes instituut in Leiden (lngrid Romijn) 

Verbetering VRH-modellen voor Carbon 8/ack/po/ymeer-composieten 

Het VRH-model staat voor dit soort materialen nog in de kinderschoenen. Er is behoefte aan 
een betere koppeling van het VRH-model en de tal van aanpassingen in het model met de 
daadwerkelijke materialen. Met name is er behoefte aan een onderzoek dat alle verschillende 
modellen op een rij zet en hun toepasbaarheid voor Carbon Black-composieten in het 
algemeen beoordeelt. Voor een andere soort composieten (Metaal-clusters in een isolerende 
omgeving) deed van Staveren een dergelijk onderzoek [van Staveren]. 

Invloed van kristallisatie 

Er is in de literatuur slechts weinig bekend over de invloed van kristallisatie op de geleiding in 
Carbon Blacklpolymeer-composieten. Kristallisatie blijkt een zeer sterke invloed te hebben op 
de geleiding. R(T)-metingen geven daarom zowel informatie over de kristallisatie van een 
polymeer als over de manier waarop Carbon Black in een polymeer is gebonden. Voor onze 
composiet blijkt bijv. dat met behulp van R(T)-metingen de smelttemperatuur van PDMS 
nauwkeurig is te bepalen. 
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9.2 Océ 

Er zijn een aantal manieren waarop een lage percolatiedrempel kan worden bewerkstelligd: 

• De uithardcondities optimaliseren. De hoogste geleiding bij een bepaalde vulgraad wordt 
bereikt door zo langzaam mogelijk bij een hoge temperatuur uit te harden (zie Appendix 
8). 

• Andere vernetters en manieren van dispergeren gebruiken. Voor Carbon Black/epoxy
composieten is op deze manier een percolatiedrempel bereikt die ca. 10 keer lager ligt 
dan in onze materialen [Patent]. Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat beide materialen 
goed met elkaar te vergelijken zijn. 

• Voor Océ is niet de macroscopische geleiding, maar juist de dichtheid van geleidende 
paden van belang. Met behulp van AFM en soortgelijke technieken is voor soortgelijke 
materialen de dichtheid van geleidende paden bepaald [Matsushige, Viswanathan]. 
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Appendix A: R(T)-metingen (T > -150 °C) 

A.1 Inleiding 

De weerstand als functie van de temperatuur heeft een karakteristieke vorm die voor alle vijf 
recepturen hetzelfde is (zie figuur A.1 ). De vorm is te verklaren wanneer de 
weerstandsmetingen worden vergeleken met OMA (Dynamica! Mechanica! Analysis) en ose
(Differential Scanning ealorimetry) metingen. 

Siliconenrubber is bij kamertemperatuur amorf. Het is bekend dat sommige siliconenrubbers 
kunnen kristalliseren als ze worden afgekoeld . Dit is ook het geval voor de specifieke 
siliconenrubber die gebruikt wordt, PDMS [elarson , Startsev]. In de literatuur worden waardes 
voor de smelttemperatuurTsmelt van PDMS gerapporteerd van ca. -50 oe. Verder is bekend 
dat siliconenrubbers bij nog lagere temperaturen verglazen. De glastemperatuur Tg1as is ca. 
-120 oe [elarson]. 
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Figuur A.1: de karakteristieke vorm van een R(T)-curve (deze specifieke meting is verricht op 
een 3 m% XE-2 sample). In het figuur is aangegeven waar de VRH-vergelijking (4.21) is gefit. 

A.2 DSC- en OMA-metingen 

Bij ose-metingen wordt de warmtecapaciteit als functie van de temperatuur gemeten. Uit 
ose-metingen blijkt dat zowel voor een ongevulde rubber als een rubber met 2 m% XE-2 de 
smelttemperatuur bij -45 oe ligt (zie figuur A.2). Bovendien zit er op de rand van het 
meetbereik een piek, nl. bij ca. -80 oe. De werkelijke piek zou ook bij een iets lagere 
temperatuur kunnen liggen. 

OMA-metingen geven meer inzicht in de processen die een rol spelen bij het opwarmen van 
een siliconenrubber. E' is een maat voor het elastische deel van de respons van de rubber op 
een {harmonische) vervorming. Een grotere E' correspondeert met een grotere stijfheid van 
de rubber. De E" is een maat voor het inelastische deel, d.w.z. irreversibele vervorming die 
gepaard gaat met energieverlies (visceus gedrag). De deling van deze beide componenten 
wordt gegeven door tan(8). 

Er zijn OMA metingen verricht aan samples met 0, 1 en 4 m% XE-2. Voor alle drie de 
vulgraden wordt een piek gesignaleerd bij -119 oe die correspondeert met de 
glastemperatuur (zie figuur A3). Wanneer de rubber wordt opgewarmd boven Tg daalt E', 
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m.a.w. wordt de rubber minder stijf. Normaal gesproken geldt voor zowel amorfe als semi
kristallijne polymeren dat vervolgens E' over een breed temperatuurdomein weinig verandert 
en vervolgens sterk afneemt. Dit temperatuurdomein wordt ook wel het rubberplateau 
genoemd. De ketens hebben niet de mogelijkheid om zich te ontwarren, d.w.z. de fysische 
verknopingen te laten verdwijnen . Bij hogere temperaturen (of een kleine frequentie van de 
belasting) lukt dit wel. Bij semi-kristallijne polymeren neemt de stijfheid al sterk af bij Tsmalt [van 
der Vegt]. 

Bij de Carbon Blacklsiliconenrubber-composieten neemt de stijfheid echter weer toe bij ca. -
98 °C (zie figuur A3). Dit verschijnsel is te verklaren door rékristallisatie: siliconenrubber heeft 
de mogelijkheid om te kristalliseren tussen de glastemperatuur en de smelttemperatuur. 
Onder de glastemperatuur zijn de ketens niet flexibel genoeg om ze te kunnen ordenen in 
een kristalstructuur. Boven de smelttemperatuur is er teveel thermische beweging om een 
kristalstructuur te handhaven. 

Bij het opwarmen van een deels kristallijne rubber worden de ketens flexibeler bij het 
passeren van de glastemperatuur. Vervolgens kan er rékristallisatie plaatsvinden tijdens de 
opwarmrun. Ter plekke van de kiemen die zijn gevormd tijdens het afkoelen kan verdere 
kristalgroei plaatsvinden. Kiemvorming (nucleatie) vindt plaats bij lage temperaturen, nl. T « 
Tsmalt· Kristalgroei (ook wel secundaire nucleatie) gaat veel sneller omdat het proces minder 
energie kost dan nucleatie. De bepalende factor is de beschikbaarheid van ketens die kunnen 
gaan aanliggen. Bij hogere temperaturen bewegen de ketens sneller dus zijn er meer ketens 
beschikbaar en vindt kristalgroei sneller plaats. Wanneer de temperatuur in de buurt komt 
van de smelttemperatuur Tsmalt vindt echter ook steeds meer smelt van imperfecte kristallen 
plaats. Dicht beneden de smelttemperatuur is er dus een situatie waarbij er tegelijkertijd in 
hoge mate kristallisatie als het smelten van kristallijne gebieden plaatsvindt. De hoeveelheid 
kristallijn materiaal verandert niet. Dit verklaart waarom E' niet verder stijgt maar juist constant 
blijft. 
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Figuur A. 2: DSC-meting aan een 2 m% XE-2 sample. De meting is gedaan tijdens het 
opwarmen van het sample met ca. 5 °C/minuut. 
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Figuur A.3: OMA-meting aan een 1 m% XE-2 sample. De meting is gedaan tijdens het 
opwarmen van het sample met ca. 5 °C/minuut. 

A.3 R(T)-metingen 

Hoe beïnvloeden deze processen de electrische weerstand van het rubber? 

Tijdens het afkoelen kan beneden de Tsmatr het rubber gaan kristalliseren. Kiemvorming vindt 
echter plaats bij T « Tsmatr· De weerstand stijgt sterk tussen de -73 en -93 oe. Deze toename 
correspondeert dus met kristallisatie tijdens het afkoelen. De kristallisatie (en dus ook de 
toename van de weerstand) wordt een halt toegeroepen door het verglazen van het rubber. 
Deze verglazing begint een rol te spelen bij ca . -93 oe. Uit de opwarmcurve van de visco
elastische metingen (OMA-metingen) blijkt dat de verglazing een rol speelt voor de stijfheid 
tot ca. -100 oe. Het verschil valt binnen de meetfout, vooral omdat er aan verschillende 
samples is gemeten en bovendien bij afkoelen resp. opwarmen. 
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Figuur A.4: R(T)-meting van een 3 m% XE-2 sample. Weergegeven is zowel de afkoel- als de 
opwarmcurve. Met behulp van de verticale strepen zijn de temperaturen aangegeven waarbij 
de relevante processen optreden. Dit zijn wanneer de curve wordt gevolgd achtereenvolgens: 
nucleatie, verstarring ten gevolge van het benaderen glastemperatuur, totale verglazing bij de 
glastemperatuur, (ré)kristallisatie en het smelten van kristallijne gebieden. 

Bij het opwarmen krijgen de ketens boven de glastemperatuur een deel van hun 
beweeglijkheid weer terug. Er kan nu opnieuw kristallisatie optreden omdat de rubber nog ver 
beneden Tsmett zit. Uit de OMA-metingen volgt dat ré-kristallisatie optreedt vanaf ca. -98 °C. 
Dit correspondeert met het begin van de toename in de weerstand in de weerstandsmeting. 
Vervolgens neemt de weerstand enorm toe tot T smett· In dit gebied treedt er zowel ré
kristallisatie als smelt van imperfecte kristallen op. In dit gebied stijgt de weerstand omdat de 
kristallisatie Carbon Black uit zijn ideale positie forceert. Tegelijkertijd smelten er kristallijne 
gebieden, maar de Carbon Black-aggregaten hebben tijd nodig heeft om terug te keren naar 
hun ideale positie. Deze tijd krijgt de Carbon Black tijdens een R(T)-meting niet. De 
evenwichtssmelttemperatuur Tsmett correspondeert met het maximum in de weerstand. Boven 
Tsmett smelten de kristallen en wordt de rubber weer volledig amorf. Dit betekent dat de 
Carbon Black-aggregaten terug kunnen keren naar hun beginpositie. Dit proces is sterk 
tijdsafhankelijk. Uiteindelijk duurt het uren voordat de rubber zijn initiële weerstand bij 
kamertemperatuur bereikt. 

A.4 Conclusies 

De verhouding amorf/kristallijn rubber blijkt dus zeer veel invloed te hebben op de weerstand 
van de composiet. Dit is geen onbekend fenomeen. Kristallisatie zet de positie van de Carbon 
Black aggregaten onder druk en duwt de aggregaten uit hun ideale positie, die ze in het 
geheel amorfe rubber hebben ingenomen. Dit gaat zowel op voor Carbon Black aggregaten 
die chemisch gebonden zijn (bijvoorbeeld aan de vernetter), als voor aggregaten die fysisch 
gebonden zijn (verstrengeld door de ketens). 

Een opvallende conclusie is dat volume-effecten geen dominante rol spelen. Het is bijv. 
bekend dat wanneer de rubber van een semi-kristallijne toestand overgaat in een volledig 
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amorfe toestand, dit gepaard gaat met een abrupte uitzetting (eerste orde overgang). Dit zou 
een toename van de weerstand betekenen. Een dergelijke toename is voor Carbon 
Black/polymeer-composieten waargenomen door Heaney [Heaney2). In ons materiaal blijkt 
echter dat bij het opwarmen boven Tsmelt de weerstand juist afneemt. De volume-effecten 
worden dus overstemd door kristallisatie van het siliconenrubber, zoals voor kristalliseerbare 
rubbers is voorspeld door Voet [Voet]. 

Een andere conclusie is dat de onderlinge ordening van de Carbon Black bij lage 
temperaturen niet hetzelfde is als bij hoge temperaturen. Bij temperaturen beneden de 
glastemperatuur is het rubber nl. deels kristallijn. De electrische metingen die zijn verricht 
ruim beneden de smelttemperatuur (Hoofstuk 6) zijn dus verricht voor een semi-kristallijne 
rubber onder de glastemperatuur. 

Mobiliteit Carbon Black 

Vooral op basis van de metingen die zijn gepresenteerd in deze appendix is er een beeld 
verkregen van de mobiliteit van Carbon Black in het siliconenrubber. De Carbon Black is 
beperkt mobiel na uitharden. Dit blijkt met name uit de reversibiliteit, en ook uit de metingen 
die zijn gedaan aan pré-rubber (Appendix B). Wel is het zo dat de geleiding significant stijgt in 
de eerste week na uitharden. De oorzaak hiervan is onbekend. 

Enkele weken na uitharden zit de Carbon Black in een ideale positie. ledere invloed, die van 
buitenaf wordt uitgeoefend op de Carbon Black resulteert in een toename van de weerstand. 
Voorbeelden zijn: 

• de kristallisatiegraad van PDMS heeft grote invloed op de geleiding. Bij een 
hogere kristallisatiegraad neemt de weerstand sterk toe, ongeacht de volume
effecten die een rol spelen. 

• bij het aanbrengen van een mechanische druk op de samples neemt de 
weerstand sterk toe. 

• bij het verhogen van de temperatuur boven de uithardtemperatuur neemt de 
weerstand sterk toe (zie Appendix B) 

Het is niet bekend of Carbon Black-aggregaten alleen fysisch of ook chemisch gebonden zijn. 
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Appendix B : Weerstand voor en tijdens het uitharden 

8.1 Inleiding 

De 4-puntsopstelling bij Océ (zie 5.2) is bij uitstek geschikt om de electrische geleiding van 
een nog niet uitgeharde rubber (een pré-rubber) tijdens het uithardproces te meten. De 
temperatuur van het sample kan nl. geregeld worden op desbetreffende opstelling. Wanneer 
een pré-rubber verwarmd wordt zal deze geleren en vervolgens uitharden. 

8.2 Metingen 

Een voorbeeld van zo een meting is gegeven in figuur 8.1. In eerste instantie geleidt de 
vloeibare rubber zeer slecht. De geleiding stijgt echter zolang de rubber nog niet geleert. 
Voorbij het geleerpunt daalt de geleiding. 

-+- uitharden 

--.-volgende dag 

-- 2 dagen later 

0 20 40 60 80 100 120 

temperatuur (graden Celsius) 

Figuur B.1: de geleiding van een 1,5 m% Carbon Black tijdens het uithardproces. De pré
rubber geleert bij ca. 60 °C. Wanneer de temperatuur verder wordt opgevoerd daalt de 
geleiding. Vervolgens is het rubber afgekoeld tot kamertemperatuur en de volgende dag 
opnieuw opgewarmd en de dag daarop idem. 

Het is daarom interessant om te kijken wat er gebeurt met de geleiding wanneer er trager 
wordt uitgehard of in zijn geheel niet wordt uitgehard. Daarom zijn er metingen verricht aan 
een pré-rubber zonder vernetter. De resultaten zijn weergegeven in figuur 8.2. De 
hoeveelheid stroom blijkt te blijven stijgen in een pré-rubber. De stijging verloopt sneller bij 
hogere temperaturen. Ook is gecheckt of de spanning over het sample invloed heeft op de 
stijging. Dit blijkt niet het geval. Uiteindelijk blijkt dat pré-rubbers op deze manier geleidender 
kunnen worden gemaakt dan rubbers die op de gestandaardiseerde manier zijn uitgehard. 
Vooral voor lage vulgraden is de stijging in geleiding groot. 

temp•ratuur (graden Celsius) 
1000 2000 3000 

tljd(s) 
4000 5000 6000 

Figuur B. 2. links: de stroom door een vloeibare pré-rubber als functie van de temperatuur. 
rechts: de stroom als functie van de tijd. Bij de linker pijl wordt het sample van 100 oe op 110 
oe gebracht. Bij de rechter pijl wordt de spanning uitgezet om te controleren of de stijging niet 
wordt teweeggebracht door de spanning. 
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8.3 Diffusie-model 

Het volgende model geldt voor diffusie in suspensies, d.w.z. harde bolletjes in een visceuze 
vloeistof. 

Dit model blijkt een eenvoudige verklaring te geven voor de afhankelijkheden die we zien in 
de geleiding van een pré-rubber. Het model is nl. toe te passen op de diffusie van Carbon 
Black-aggregaten. We nemen aan dat wanneer Carbon Black-aggregaten elkaar benaderen 
ten gevolge van diffusie, ze agglomeren (zie 2.3.5) Op deze manier resulteert een snellere 
diffusie in een hogere macroscopische geleiding. 

De eerste wet van Fick zegt dat de deeltjesstroom recht evenredig is met de 
concentratiegradiënt: 
J=-DVc 
met 

D=_!g_ 
61C1JR 

met 11 de viscositeit, met R de hydrodynamische straal van het 
deeltje, d.w.z. ruwweg de straal die het gehele deeltje omhult- ook voor een 
poreus of fractaal open deeltje. Deze vergelijking wordt toegepast op Carbon Black/polymeer
composieten door Jäger [Jäger]. 

De pré-rubber geleidt slecht. Wanneer de temperatuur van de pré-rubber wordt verhoogd 
vinden er twee processen plaats: 

de Carbon Black gaat migreren ten gevolge van de thermische energie/Brownse 
beweging. Ook bij kamertemperatuur vindt er migratie plaats. Bij hogere temperaturen is 
echter de viscositeit lager en uiteraard de thermische beweging groter. 
de siliconenketens worden vernet, wat zich macroscopisch manifesteert in het geleren 
van de rubber. Het gevolg is dat de Carbon Black minder gemakkelijk kan diffunderen. 

8.4 Conclusies 

• De pré-rubber geleidt nauwelijks. 
• De Carbon Black is in het pré-rubber veel mobieler dan in een uitgeharde rubber. 
• Op basis van de eerste twee conclusies kan worden gesteld dat de uithardcondities een 

cruciale factor in het bewerkstelligen van een goede geleiding zijn. Het is zaak de pré
rubber zolang mogelijk bij een hoge temperatuur en een lage viscositeit te laten 
vertoeven, voor het uitharden plaatsvindt. Met name de uithard-temperatuur en -snelheid 
zijn dus van belang. Deze factoren kunnen gestuurd worden door resp. de manier van 
uitharden (in oven, met infraroodstraler of in PFPE-bad) en de hoeveelheid platina
katalysator. 
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APPENDIX C : Contactweerstanden 

C.1 Inleiding 

Wanneer de stroom door een sample als functie van de spanning wordt gemeten (IV
karakteristiek) spelen vaak twee soorten weerstanden een rol: 
de bulkweerstand en de contactweerstanden. 

De contactweerstand is in het geval van Carbon Blacklsiliconen composieten weer op te 
delen in twee stukken: 

de extrinsieke contactweerstand, d.w.z. de weerstand t.g.v. het imperfecte contact van de 
electrades met het sample. 
de intrinsieke contactweerstand, d.w.z. de weerstand t.g.v. een koolstof-arm huidje in het 
sample in de buurt van het oppervlak. 

In C.2 is de meetmethode beschreven die voor alle metingen van de contactweerstand in 
deze appendix is gebruikt. In C.3 is een opsomming gegeven van de factoren die de grootte 
van de contactweerstanden beïnvloeden. Het blijkt dat de contactweerstanden als functie van 
de tijd toenemen bij electrische belasting. De factoren die de mate van deze toename 
bepalen zijn opgesomd in C.4. In C.5 worden de resultaten uit C.3 en C.4 voor zover dat 
mogelijk is verklaard. In C.6 volgen de conclusies en in C.7 worden suggesties gedaan voor 
vervolg metingen. 

C.2 Meetmethode 

4-punts opstelling 

De IV-karakteristieken zijn gemeten met een 4-puntssetup (zie 5.2). Met behulp van een 4-
puntssetup kan onderscheid worden gemaakt tussen bulk- en contactweerstanden. De 
intrinsieke en extrinsieke contactweerstand zijn echter niet te onderscheiden. Bij de gebruikte 
4-puntsopstelling wordt gebruik gemaakt van ASV probes die contactloos de spanning (als 
functie van de plaats) kunnen meten (zie 5.2). Er wordt gemeten aan (gerodcoate) samples 
met de volgende afmetingen: 

dikte: ca. 100 urn 
breedte: ca. 3 cm 
lengte: ca. 7 cm 

C.3 Resultaten : contactweerstand 

De contactweerstanden worden door veel factoren bepaald. Hier volgt een opsomming van 
deze factoren en hun invloed, opgedeeld naar extrinsieke en intrinsieke contactweerstand. 

extrinsieke contactweerstand 

materiaal electrades 

Er werd gemeten met behulp van vier verschillende electrodes: 
• RVS 
• gezandstraald RVS 
• messing 
• messing met goud gecoat 

De laagste contactweerstanden werden bereikt met electrades die zijn gecoat met een laagje 
goud (zie tabel C.1 ). Een probleem van deze electrades is dat de goudlaag niet duurzaam .is 
en na een aantal metingen van de electrades is afgeveegd: goud hecht niet goed aan een 
ander metaal. Een andere mogelijkheid is het goud direct opdampen op de samples. Het 
goud hecht zich beter en de contacten zijn duurzamer. Op deze manier worden de laagste 

54 



contactweerstanden bereikt. Een probleem is echter dat als gevolg van het opdampproces, 
dat plaatsvindt bij lage druk, de samples een andere bulkweerstand krijgen. Het sample is 
dus gewijzigd in zijn eigenschappen t.o.v. de beginsituatie. 

alle waarden RVS gezandstraal messing Au-gecoate electredes goud 
in d RVS messing ingebed opgadampt 
kOhm op samples' 
3 m% XE-2 7 5 10 2 < 1 1 
4 m% XE-2 12 10 - 4 < 1 1 .. 
tabel C. 1: oppervlakteweerstand aan de anode biJ een totale spannmg van 300 V . 

druk waarmee electredes op het sample worden geplaatst 

De contactweerstanden zijn afhankelijk van de druk die de electredes op de samples 
uitoefenen. Er is een minimale druk nodig om de weerstanden te minimaliseren. Wanneer de 
druk nog verder verhoogd wordt heeft dit nauwelijks nog invloed op de grootte van de 
contactweerstanden. 

richting van de stroom 

In eerste instantie maakt de richting van de stroom niet uit. Wanneer er direct na het 
aanbrengen van de spanning gemeten wordt zijn de contactweerstanden over de beide 
contacten gelijk. Wordt er echter enkele minuten gewacht dan geldt voor een aantal 
recepturen dat de contactweerstand aan de kathode sterk is toegenomen. De 
contactweerstand aan de anode neemt veel minder snel toe met de tijd, en blijft voor de 
meeste samples constant. In C.4 wordt dit verschijnsel verder toegelicht. 

spanning over het sample 

De bulkweerstand is ohms bij lage veldsterktes, binnen het domein van de 4-puntsmetingen, 
nl. van 50 tot 5000 V/m (correspondeert met een spanning over het sample van 3 tot 300 V). 
De contactweerstanden zijn allerminst ohms. De contactweerstanden nemen sterk af 
wanneer de spanning over het sample verhoogd wordt. (zie figuur C.1) 
Bovendien valt op dat de contactweerstand aan de anode kant groter is dan aan de kathode 
kant. Dit komt deels doordat de, in de vorige paragraaf genoemde, toename als functie van 
de tijd wederom een rol speelt. 

luchtvochtigheid 

Er is geen invloed gezien van de luchtvochtigheid of andere omgevingsinvloeden bij normaal 
wisselende laboratorium omstandigheden. Deze afhankelijkheid is niet expliciet getoetst. 

Er werd een standaard sample gedefiniëerd om voor elke meting de meetopstelling te 
checken. De waarden voor de contactweerstanden van deze standaard reproduceerden goed 
binnen de nauwkeurigheid van de meetopstelling over een tijdspanne van meerdere 
maanden. 

vervuilingen op het oppervlak van het sample 

Er is geen een invloed gezien van vervuilingen op het oppervlak van de samples. Het 
schoonmaken van de samples bleek minder belangrijk te zijn dan van tevoren was verwacht. 

55 



(a) 

(b) 

10000 

1000 

100 

............ 

10 

• 

0,1 

• .... • 1----0,01 

0,1 

IV-karakteristiek 
4% XE2 sample 

.·. A 
• 

V 

RC=~ ~I 
~ 

• 

• 

• 
". •.. ~ [·' 

I 
I I 

stroomstoten 

10 

spanning (V) 

IV-karakteristiek 
4% XE2 sample 

l 

100 1000 

electrades met goud opgadampt 
10000 r--~~~==~----------~-~~~~---r--------~ 

.. 

10~--------~-----------+----------~--------~ 

0,1 10 

spanning (V) 

100 1000 

Figuur C.1: IV-karakteristieken m.b.v. een 4-puntsmeting. Uitgezet is bij één stroom de 
spanningsval over de bulkweerstand, over de contactweerstand bij kathode en bij de anode. 
Deze drie spanningsvallen opgeteld (dus in de figuur drie punten die op een horizontale lijn 
liggen) geven de totale spanning over het sample. In (a) is de IV-karakteristiek voor een 4 
m% XE-2 sample, gemeten m.b.v. (niet-gezandstraalde) RVS electrodes, afgebeeld. Het valt 
op dat er bij lage spanningen nauwelijks een stroom loopt. De spanningsval vindt bijna in zijn 
geheel plaats bij de contacten. Bij hogere spanningen volgt er een gebied waarbij de stroom 
door het sample sterk schommelt. Bij nog hogere spanningen vindt er doorslag plaats. De 
spanningval vindt dan voor een groot deel plaats over de bulk. Bij deze spanningen is de 
bulkweerstand nagenoeg ohms (lijn met RC = 1). De contactweerstanden zijn duidelijk niet 
ohms. Bovendien is de spanningsval over de kathode veel groter dan over de anode. De 
oorzaak hiervan wordt in CA toegelicht. In (b) is de IV-karakteristiek voor een 4 m% XE-2 
sample, gemeten m.b.v. messing electrades met een opgedampt laagje goud, afgebeeld. Er 
is er geen spanning waarbij de stroom instabiel is binnen het meetbereik. Bij de laagste 
spanningen die nauwkeurig kunnen worden gemeten met de ASV-probes (ca. 2V) is de 
spanningsval over de bulk al groter dan die over de kathode of de anode. 
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intrinsieke contactweerstand 

hoeveelheid Carbon Black in het sample 

De gemeten contactweerstanden zijn sterk afhankelijk van de vulgraad Carbon Black. 
Bij lage concentraties Carbon Black nemen zowel de bulkweerstand als de 
contactweerstanden sterk toe naarmate het systeem dichter in de buurt van de 
percolatiedrempel komt. 

Bij hoge concentraties Carbon Black neemt de quotiënt contactweerstanden/bulkweerstand 
toe (zie tabel C.2). Er dient benadrukt te worden dat de metingen verricht zijn aan samples 
die zijn uitgehard in een heteluchtoven en gecoat m.b.v. een rodstaaf. 

1,5m XE- 2m% 3m% 4m% 
2 XE-2 XE-2 XE-2 

opp. weerstand 1000 97 11 11 
anode . 

opp. weerstand 900 103 14 16 
kathode 

soortelijke 4500 1600 350 150 
bulkweerstand 
Q = opp./bulk 0,22 0,06 0,04 0,09 

weerstand 
* stijgt zeer snel als functie van de tijd 

Tabel C. 2: De contactweerstandenzijn gegeven in kOhms, gemeten bij spanningvallen van 
ca. 20 Volt over de electrodes. De soortelijke weerstanden zijn gegeven in ohmcm. Uit de 
quotiënt van beiden blijkt dat het 4 m% XE-2 sample relatief een hogere contactweerstand 
heeft dan het 3 m% sample. 

plaats electrodes: ingebed of later aangebracht 

De contactweerstanden zijn kleiner wanneer de rubberlaag over de contacten wordt heen 
gecoat (zie tabel C.1 ). De contacten zijn in dat geval ingebed in het sample. 

Uit foto's die gemaakt zijn met een optische microscoop blijkt dat er geen koolstof-arm huidje 
te detecteren is aan de kant die in contact is geweest met een drager (meestal melinex) 
tijdens het uitharden. Dit betekent dat dit koolstof-arm huidje, indien aanwezig, kleiner is dan 
ca. 0,1 um. Dit geldt waarschijnlijk ook wanneer tussen de drager en het rubber een laagje 
goud of aluminiumtape aanwezig is, alhoewel dit niet expliciet gecheckt is. Het is niet bekend 
waarom er aan de bovenkant wel huidjes ontstaan en aan de kant van de drager niet. 

C.4 Resultaten : toename contactweerstand 

Toename van de contactweerstanden als functie van de tijd 

Er werd bij een aantal samples een toename gezien van de contactweerstand als functie van 
de tijd (bij continue electrische belasting). De toename vindt vooral plaats bij de kathode. Ook 
bij de anode is echter een toename waargenomen hetzij in veel mindere mate. De toename is 
reversibel zolang er niet over periodes langer dan ca. 10 minuten wordt belast. Worden de 
samples wel over een langere periode belast dan wordt het sample vooral bij de kathode 
blijvend beschadigd. Deze beschadiging is met het blote oog te zien: Het oppervlak wordt dof. 
Er is niet vastgesteld hoe het sample in chemische samenstelling verandert ten gevolge van 
de beschadiging. Mogelijk vindt er een verbranding van de siliconenrubber plaats ten gevolge 
van de plaatselijk zeer grote vermogensdissipatie. Metingen met de SEM (EDX, backscatter 
en secundaire electronen) en de optische microscoop gaven geen uitsluitsel. Bij de 
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onderstaande metingen is steeds over een korte tijd gemeten om irreversibele 
beschadigingen van de samples te voorkomen. 

De snelheid waarmee de contactweerstand bij de kathode toeneemt wordt door een aantal 
factoren bepaald: 

hoeveelheid XE-2 

toename van de contactweerstand is groter naarmate er meer XE-2 in de matrix zit. (zie 
figuur C.2) Wanneer er echter allyi-PEO-silaan (in het vervolg kortweg PEO genoemd) wordt 
toegevoegd vertraagt dit de toename. 
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Figuur C.2: de toename van de contactweerstand bij de kathode voor verschillende 
recepturen. De toename is groter bij hogere vulgraden Carbon Black. Het toevoegen van 
PEO zorgt voor een verlaging van de initiële weerstand en vermindert de toename als functie 
van de tijd. Er werd gemeten bij een totale spanning van 200 V. Dit betekent spanningsvallen 
over de contacten in de orde van 10 V. 

materiaal electrades 

Er werd gemeten met behulp van 4 verschillende electrodes: 
• RVS 
• gezandstraald RVS 
• messing 
• messing met goud gecoat 

De toename is het grootste voor de RVS en messing electrades (zie figuur C.3). De toename 
kan beperkt worden door het gebruik van de gezandstraalde RVS electrades of de messing 
electrades met een opgedampt goud-laagje. 

58 



30 

25 

25 

20 

15 

10 

/ 

gezandstraald RVS of Goud contacten 
3 %XE2 sample 

... -----~ 

r~ 
... 

...... 

50 

----/ 

.......... 

20 40 80 

100 150 

lijd l•l 

200 

RVS of Goud contacten 
3 % XE2 sample 

-----------

80 100 

liJd l• l 

""-!"--

120 140 

~ 

250 

----

--.. 

180 180 

300 

200 

Figuur C. 3: de contactweerstanden als functie van de tijd voor verschillende soorten 
electrodes. Voor de overzichtelijkheid zijn de metingen (aan hetzelfde sample) over twee 
figuren verspreid. Uit (a) volgt dat bij gezandstraalde electrodes de contactweerstanden 
(initieel en toename) kleiner zijn dan bij messing electrodes. Uit (b) blijkt dat messing 
electrodes met een opgadampt laagje goud wederom kleinere contactweerstanden 
veroorzaken dan (niet-gezandstraalde) RVS electrodes. Er is steeds gemeten bij een totale 
spanning van 200 V. De bulkweerstand is ca. 70 kOhm. 

druk waarmee electrodes op het sample worden geplaatst 

De toename is trager wanneer de electrodes met een grotere druk op het sample worden 
aangebracht. (zie figuur C.4 ). Er is een minimale klemdruk nodig om de toename te 
minimaliseren. Een nog hogere klemdruk heeft geen invloed meer. 
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Figuur C.4: in de legenda is de lengte van de veertjes, die de electrades op het sample 
klemmen, aangegeven. Deze maat is bepalend voor de druk die de electrades op het sample 
uitoefenen. Een kleinere lengte correspondeert met een grotere druk van de electrades op 
het sample. Er werd gemeten bij een totale spanning van 200 V. De bulkweerstand is ca. 70 
kOhm. 

plaats electrades 

In het geval van ingebedde electrades nemen de contactweerstanden nauwelijks toe. Zelfs bij 
de samples met 4 m% XE-2 wordt er geen toename waargenomen. 

spanning over het sample 

Bij lagere spanningen is de toename van de contactweerstanden met de tijd groter. 
Bovendien vindt er ook bij de anode een toename van de contactweerstand plaats (zie figuur 
C.5). 
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Figuur C. 5: de weerstandstoenames bij de kathode en anode bij verschillende spanningen 
over een 3 m% XE-2- 0,5 m% PEO sample. 
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C.S Discussie 

Koolstof-arme huidjes 

Waarom zijn de contactweerstanden bij 4 m% XE-2 samples niet kleiner dan bij 3 m% XE-2 
samples, terwijl de bulk wel een factor drie geleidender is ? Het antwoord ligt in de 
inhomogene verdeling van de Carbon Black in de buurt van het oppervlak. 

De Carbon Black gaat, bij langzaam uitharden aan lucht, nooit direct aan het oppervlak zitten 
vanwege zijn grootte oppervlakte-energie. Uit foto's gemaakt met een optische microscoop 
(zie figuur C.6) blijkt dat er een koolstof-arm huidje aanwezig is in de samples. Bovendien is 
er bij het 4 m% XE-2 sample een breder koolstof-arm huidje aanwezig dan bij het 3 m% XE-2 
sample. Een breder koolstof-arm huidje resulteert in een grotere weerstand. Dit effect wordt 
waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd door het feit dat er meer Carbon Black in de bulk 
van het 4 m% XE-2 sample aanwezig is. Dit betekent namelijk dat er in principe meer 
electrische contactpunten aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid. 

Figuur C.6: foto 's van links een 3 m% XE-2 sample en rechts het 4 m% XE-2 sample. Deze 
foto 's zijn gemaakt m.b.v. een optische microscoop in transmissie mode (zie 3.2 voor een 
beschrijving van de optische microscoop). De samples zijn coupes van ca. 0,5 um dik. De 
vergroting is 2240x. Het koolstof-arm huidje van het 3 m% XE-2 sample is ca. 0,3 um dik. Dat 
van het 4 m% XE-2 sample ca. 0,5 um. De coupes zijn afkomstig van dezelfde samples 
waarop 4-puntsmetingen zijn verricht (zie tabel C.2). Aan de onderkant van deze coupes (niet 
afgebeeld) zijn geen koolstof-arme huidjes waargenomen. Deze zijde van de coupes is in 
contact geweest met de drager tijdens het uitharden. 

De aanwezigheid van de koolstof-arme huidjes is ook terug te zien in de IV-karakteristieken 
(figuur C.1 ). lsolatoren slaan door bij ca. 106 à 107 V/m (uit opladingsmetingen m.b.v. een 
corona blijkt dat een 100 um laag van onze siliconenrubber op te laden is tot ca . 1000 V, 
hetgeen betekent dat er doorslag plaatsvindt bij ca. 107 V/m). Dit betekent dat bij een halve 
mikron (4 m% XE-2 sample) de doorslag tussen de 0,5 en 5 Volt zou moeten plaatsvinden. In 
dit gebied treden er bij de betreffende samples korte stroomstootjes op (zie figuur C.1 ). Dit 
verschijnsel verdwijnt wanneer de met goud-gecoate electrades worden gebruikt. Ook is het 
verschijnsel niet aanwezig bij lagere percentages Carbon Black, d.w.z. dunnere koolstof-arme 
huidjes. Normaal gesproken wordt er dus gemeten in een "doorslag-situatie". Zoals gezegd is 
de bulk ohms en nemen de contactweerstanden sterk af bij hogere spanningen. Dit gedrag 
wordt meestal gezien bij contactweerstanden. Voorbeelden van modellen die dergelijke 
spanningsafhankelijkheden verklaren zijn het Schottky effect en Frenkei-Poole emissie. 

Weerstandstoename 

Waarom vindt er bij de kathode een weerstandstoename plaats als functie van de tijd ? 
Dit is moeilijk met zekerheid te zeggen. Wel is het duidelijk dat de toename sterk gerelateerd 
is aan de aanwezigheid van een koolstof-arm huidje: 
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• de toename is sterker bij hogere vulgraden Carbon Black. Bij hogere vulgraden Carbon 
Black (bijv. 4 m% XE-2) wordt het huidje breder en is de toename sterker. 

• de toename is kleiner bij hogere percentages PEO. De toevoeging van PEO zorgt ervoor 
dat de Carbon Black op een aantal plaatsen dichterbij het oppervlak ligt: de Carbon Black 
prikt als het ware door het huidje heen. (zie figuu r C.7) 

• bij ingebedde contacten is er geen toename van de weerstand waargenomen, terwijl er 
reden is om aan te nemen dat in dit geval de koolstof-arme huidjes kleiner dan 0,1 um 
zijn. 

Blijkbaar vindt er dus een reversibel proces plaats dat de ladingsdragers steeds meer 
verhindert in hun beweging. Het is mogelijk dat de toename wordt veroorzaakt door een 
opeenhoping van ruimteladingen in de koolstof-arme huidjes, alhoewel dit niet met zekerheid 
kan worden gesteld. De irreversibiliteit treedt vervolgens op omdat door de stijging van de 
contactweerstand aan de kathode de vermogensdissipatie daar groter kan worden hetgeen 
leidt tot een irreversibele toename van contactweerstand. 

Bovendien is de toename groter voor electrades die slechter contact maken. Het is bijv. 
mogelijk om met een gezandstraalde RVS electrode die met voldoende druk is aangebracht 
de toename geheel te elimineren voor een 3 m% XE-2 sample. Voor een 4 m% XE-2 sample 
resulteert dezelfde setup slechts in een vertraging van de toename. Kortom de toename lijkt 
sterk gerelateerd te zijn aan de dikte van de isolerende laag (extrinsiek+ intrinsiek) die bij het 
contact aanwezig is. 
Deze dikte is extrinsiek afhankelijk van het electrode-materiaal en de klemdruk. Het beeld 
hierbij is dat het werkelijke contactoppervlak electrode-sample veel kleiner is dan het 
oppervlak, zoals het macroscopisch wordt gemeten. Beiden oppervlakken zijn namelijk niet 
geheel vlak en maken daarom slecht op een deel van het totaal oppervlak goed contact. Dit 
werkelijke contactoppervlak kan vergroot worden door zo vlak mogelijke electrades te 
gebruiken bij een voldoende hoge klemdruk. Intrinsiek wordt de dikte bepaald door de dikte 
van het koolstof-arm huidje die afhankelijk is van de procestechnologie (manier van coaten en 
uitharden). 

Toename met name aan kathode 

Maar waarom is de toename bij de anode minder sterk ? 
Dit is niet geheel duidelijk. Wel is bekend dat de matrix (siliconenrubber) electranegatief is. 
Bovendien blijkt uit corona-metingen dat siliconenrubber met negatieve ionen tot een veel 
hogere spanning kan worden opgeladen dan met positieve ionen (zie figuur C.8). Dit betekent 
dat siliconenrubber blijkbaar gemakkelijker electronen kan aanvoeren dan electronen kan 
verwijderen. Hetzelfde gedrag is waargenomen voor rubbers met Carbon Black, waarbij er 
slechts een dunne laag ongevulde siliconenrubber aanwezig is namelijk het koolstof-arm 
huidje in de buurt van het oppervlak. 

Figuur C. 7: links: foto van een 2 m% XE-2 sample. rechts: foto van een 2 m% XE-2- 1,5 m% 
PEO sample. De Carbon Black ligt op twee plaatsen relatief dichter bij het oppeNiak. De 
ontmenging van de Carbon Black zorgt eNoor dat er op een aantal punten door het koolstof
arm huidje prikt. Macroscopisch resulteert dit in lagere contactweerstanden voor Carbon 
8/ack/siliconen-composieten waaraan PEO is toegevoegd. 
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Figuur 9: Samples van verschillende recepturen werden opgeladen met beurtelings een 
positieve als een negatieve corona. De x-as geeft aan hoeveel lading er op het sample is 
aangebracht. Dey-as geeft aan wat de (genormaliseerde) potentiaal is van het sample. De 
positieve y-as correspondeert met een oplading d.m.v. de negatieve corona. 
Normaalgesproken geldt voor de meeste materialen geen assymmetrie ten aanzien van 
positieve of negatieve ionen die op het oppervlak worden aangebracht. Voor de 
siliconenrubbers blijkt er wel een assymmetrie aanwezig. De samples kunnen met negatieve 
ionen veel sterker worden opgeladen dan met positieve ionen. Dit is een eigenschap van het 
siliconenrubber, getuige de meting aan een pure siliconenrubber zonder Carbon Black. De 
oorzaak is niet bekend. 

C.6 Conclusies 

De contactweerstanden worden door een aantal externe factoren bepaald, nl. het materiaal 
waaruit de electrades bestaat (en daarmee gerelateerd, hoe glad de electrades zijn), de druk 
waarmee de electrades op een sample worden aangebracht en de spanning over de 
electrad es. 

De intrinsieke contactweerstand blijkt afhankelijk van de hoeveelheid Carbon Black in een 
sample. Afbeeldingen gemaakt met een optische microscoop geven hiervoor een verklaring: 
de koolstof-arme huidjes in de buurt van het oppervlak zijn veel dikker dan verwacht en 
bovendien afhankelijk van de vulgraad. 

De toename van de contactweerstand bij de kathode is sterk gerelateerd aan de 
aanwezigheid van een koolstof-arm huidje. Deze dikte is extrinsiek afhankelijk van het 
electrode-materiaal en de klemdruk. De contactweerstanden kunnen geminimaliseerd worden 
door zo vlak mogelijke electrades te gebruiken bij een voldoende hoge klemdruk. Intrinsiek 
wordt de dikte bepaald door de dikte van het koolstof-arm huidje die afhankelijk is van de 
procestechnologie (manier van coaten en uitharden). 

Met behulp van aanpassingen in de receptuur of productiemethode kan ervoor worden 
gezorgd dat er geen koolstof-arme huidjes aanwezig zijn: 
• Electrades die in het sample zijn ingebed. Zelfs voor 4 m% XE-2 zijn de 

contactweerstanden klein en wordt er geen toename gezien van de contactweerstanden. 
• Rubbers die zijn uitgehard in een bad met PFPE-olie (180 °C). Bij deze samples zijn de 

contactweerstanden zeer klein en is er bovendien geen toename onder belasting 
waargenomen. Met behulp van optische microscopie worden er geen koolstof-arme 
huidjes waargenomen, d.w.z. dat ze dunner zijn dan 0,1 urn. 

• Wanneer er PEO wordt toegevoegd ontstaat er een nieuwe situatie: er is weliswaar een 
oppervlaktehuidje aanwezig, maar de Carbon Black prikt af en toe door dit huidje heen 
dichtbij het oppervlak. Op de plaatsen waar dit gebeurt loopt waarschijnlijk het merendeel 
van de stroom het sample in. Het gevolg is kleine initiële contactweerstanden en 
nauwelijks een toename als functie van de tijd. 
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Er zijn drie tekortkomingen die het beter begrijpen en eventueel modelleren van de intrinsieke 
contactweerstand in de weg staan: 

er is te weinig bekend over de bulkgeleiding in de betreffende rubbers. 
er is geen toereikende meetmethode om de totale contactweerstand nauwkeurig 
te meten 
er is geen toereikende meetmethode om de extrinsieke en intrinsieke weerstand 
apart te meten. 

C. 7 Voortgang 

Voor een electrische modellering van een sample is het interessant om AC-metingen te 
verrichten. Het algemene beeld is dat een koolstof-arm huidje kan worden gemodelleerd door 
een weerstand parallel aan een capaciteit. Bij dergelijke metingen is het wederom belangrijk 
dat de extrinsieke contactweerstand geminimaliseerd wordt zodat er zoveel mogelijk aan de 
intrinsieke contactweerstand wordt gemeten. 

In principe is er binnen dit onderzoek alleen gekeken naar de macroscopische 
oppervlakteweerstand. Voor de praktijksituatie geldt dat ieder tonerdeeltje (ca. 10 urn) moet 
worden opgeladen vanuit het rubber. Dit betekent dat er een minimaal aantal geleidende 
paden aanwezig moeten zijn in de rubber. Mogelijk kan AFM (Atomie Force Microscopy) in 
combinatie met soortgelijke metingen met een geleidende tip (Scanning Tunneling 
Microscopy bijvoorbeeld) uitsluitsel bieden over het aantal punten waar electrisch contact 
wordt gemaakt per oppervlakte-eenheid [Matsushige, Viswanathan]. 
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Appendix D : Productie coatingen 

0.1 Inleiding 

De electrische eigenschappen van de Carbon Blacklsiliconenrubber composiet zijn sterk 
afhankelijk van de productie-, coat- en uithardmethode. Kleine aanpassingen in bijv. de 
receptuur of in de uithardcondities kunnen de geleiding ordes veranderen. Daarom zijn alle 
samples waaraan binnen dit project is gemeten op zoveel mogelijk dezelfde manier gemaakt. 
Uit metingen van de bulkgeleiding en afbeeldingen gemaakt m.b.v. optische microscopie en 
CSLM blijkt de verdeling van de Carbon Black boven bepaalde lengteschalen (ca. 10 urn) 
homogeen (zie 3.4) en de toplaag goed reproduceerbaar. Electrische metingen bevestigingen 
de reproduceerbaarheid. 

0.2 Productiemethode 

De samples zijn als volgt geproduceerd: 

1. pré-rubber aanmaken 

2. coaten 

Carbon Black-poeder (XE2) wordt in MV02-olie (hoog-moleculaire 
siliconenketens) fijngemalen met een 3-walsmenger. De wals zorgt ervoor dat de 
Carbon Black gedispergeerd wordt tot agglomeraten die kleiner zijn dan de 
walsspleet (ca. 10 urn). Het resultaat is een masterbatch met 10 m% XE2. Deze 
masterbatch wordt maanden lang gebruikt als bron van de Carbon Black. 

Voor het bereiden van de pré-rubber worden de volgende componenten 
toegevoegd aan de masterbatch: 

MV02-olie met een bepaalde hoeveelheid functionele 
groepen (uitgedrukt in VGC-getal) 
ECHSOL-2 inhibitor, een component die wordt 
gebruikt om het uithard-proces te vertragen. 
4 ppm Platina-katalysator 

Vervolgens worden deze componenten gedurende ca. 1 minuut gemengd met 
een vleugelroerder. 

Tenslotte wordt een overmaat vernetter met een 
bepaalde hoeveelheid functionele groepen 
toegevoegd (uitgedrukt in RHGC-getal) RHGCNGC = 
2, 1 voor onze samples. 

Opnieuw worden de componenten geroerd met een vleugelroerder (ca. 3 
minuten). Vervolgens wordt de pré-rubber ontlucht m.b.v. een vacuümklok. 

Er is gekozen om te coaten met een radstaaf (rodcoaten). Deze methode van coaten is 
eenvoudig en wordt veel gebruikt voor het produceren van modellagen. Er wordt een RVS 
uitstrijker gebruikt met uitsparingen van 60, 90 en 120 urn. Met de uitstrijker wordt het pré
rubber op een drager gesmeerd. Als drager is glas (al dan niet met goud opgedampte 
contacten) of melinex gebruikt. 

3. uitharden 

De rubbers zijn op de traditionele manier uitgehard, d.w.z. op een metalen plaat in een 
heteluchtoven bij een temperatuur van 120 oe. Na 48 uur worden de rubbers (die binnen 
enkele minuten uitharden) pas uit de oven gehaald. Op deze manier wordt de rubber 
gestabiliseerd. De electrische metingen worden op zijn vroegst een week, nadat de rubbers 
uit de oven zijn gehaald, gestart. Vooral voor vulgraden in de buurt van de percolatiedrempel 
blijkt dat de rubber in de eerste week na het uitharden nog onvoldoende gestabiliseerd is en 
dat de electrische geleiding nog significant toeneemt. 
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Appendix E: Waarden exponent anomale diffusie 

E.1 Inleiding 

Er zijn zowel R(E)-metingen bij Océ als op het Kamerlingh Onnes Instituut in Leiden verricht. 
Slechts een deel van de metingen is nauwkeurig genoeg om waardevolle fits te leggen met: 

(

cE )dwldmin-2 
a(E,T) = (Johms(T) + T 
In deze appendix zijn de waarden opgenomen voor de exponent dv/dm1n -2, zowel voor de 
metingen bij Océ als de metingen op het Kamerlingh Onnes instituut. 

E.2 Waarden exponent dvldm;n -2 

Océ 

0, 7 %XE2 (chronologisch gerangschikt) 

295K 0,96 
180K 1,01 
295K 1,01 
77 K 0,65 
160K 0,85 
160K 0,81 
293K 0,99 

1%XE2 (chronologisch) 
293K 1,04 
293K 1,05 
77K 0,68 
120K 0,74 
293 K 1,1 
141K 0,76 

(Kamerlingh Onnes instituut) 

1,5 %XE2 
4K 1,02 
10K 0,73 
15K 0,62 
30 K 0,71 
75 K 0,85 
123K 0,93 
145 K 0,81 
200 K 0,87 

3%XE2 
4 K 1,6 
30 K 0,72 
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