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1. Inleiding.

1.1. Electrostatica.

Door de ontdekking van de induktiewetten door Faraday en het

generator principe door Siemens e.a., maakte de elektrotechniek

een grote ontwikkeling door. De mogelijkheden om op grote schaal

" s tromende elektriciteit" te produceren, plaatste de electrostatica

echter buiten de wetenschappelijke belangstelling. De laatste

decennia ondergaat de electrostatica een wetenschappelijke her

waardering.

Vaak valt het moeilijk te beoordelen wat weI en wat niet meer tot

de electrostatica gerekend moet worden. In het algemeen kenmerkt

de electrostatica zich door dat het magnetisme er geen rol speelt.

De benaming is historisch gegroeid en is in die zin misplaatst,

dat electrostatische processen allerminst " s tatisch" behoeven te

zijn.

De electrostatica maakt tegenwoording ook een belangrijk deel uit

van de elektrotechnische praktijk [1.1]:

- filtering van gassen of vloeistoffen (precipitation)

- separatie van mengsels;

- electrocoating;

- xerografie;

- elektreten (elektreetmicrofoon).

In de toekomst zal mogelijkerwijs een belangrijke toepassing in de

ruimtevaart worden gevonden. Zie o.a. [1.2].

Oorzaken van de hernieuwde interesse voor de electrostatica zi;n

ongetwijfeld de opkomst en massale toepassing van de kunststcifen

en het massa transport van niet geleidende fluida.

Het onderzoek binnen de electrostatica kan men verde len in:

1. de electrostatica van de fluida. Aanleiding tot recente

onderzoekingen zijn o.a. de explosies hij het "wassen" van

supertankers en bij het vullen van opslagtanken [1.3, 1.4].
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2. de electrostatica van de vaste stof. Van oudsher wordt

er op dit gebied onderzoek verricht. Dat niet aile onderzoek

tot meer inzicht leidde, moge blijken uit [l.S].
Het onderzoek kreeg een nieuwe stimulans met de komst van de

kunststoffen, die zowel bij defabricage als bij het gebruik

vaak problemen geven.

Ook de electrostatische generator is nog steeds een object van onderzoek.

Het is mogelijkdat deze in de toekomst een belangrijke rol zal spelen

in de energietechniek, wanneer geschikte materialen en fluida beschikbaar

komen [1.6].

De in dit rapport beschreven onderzoekingen kunnen grotendeels gerekend

worden als behorende tot de electrostatica van de vaste stof.
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1.2. Doel van het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het

gedrag van op isolatiematerialen opgebrachte ladingen. Aangezien

zowel het aantal isolatiematerialen als het aantal methoden voor

het opbrengen van lading zeer groot is, zijner t.a.v. het onderzoek

haast onbegrensde mogelijkheden.

Omdat de verontreinigingen waarschijnlijk een zeer belangrijke rol

spelen bij elektrostatische processen [1.7] dient bij het onderzoek

een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen technische isolatie

materialen en de materialen in zuivere vorm, dus vrij van veront

reinigingen en met slechts weinig structuurfouten.

De direkte aanleiding tot het onderzoek was een probleem dat zich

voordeed bij het beproeven van kunststof-schakelaars. Men konstateerde

hier niet verwachte ontladingen, die 'zoals later bleek het gevolg

waren van oppervlakte-ladingen op dielectrica.

Een tweede aanleiding is het niet volledig kunnen benutten van een

ozonisator, door het achterblijven van elektrische lading in de

glazen buiswand [1.8].

Tenslotte kan worden opgemerkt, dat de bij deze onderzoekingen gebruikte

experimentele technieken mogelijkheden bieden voor het onderzoek naar

het geleidings mechanisme in isolatiemedia en voor de bepaling van

materiaalconstanten.

Bekend is de bepaling van de beweeglijkheid van ladingsdragers in

polyethyleen [1.9]. Ook kunnen de onderzoekingen meer informatie geven

omtrent de mogelijkheid van de ruimteladingsdoorslag, zoals b.v.

beschreven door Boeck [1.10].

1.3. Experimentele ervaring.

Het experiment.

In het laboratorium van de Vakgroep EHO was reeds een experiment

uitgevoerd, met als doel het registreren van de lading op het oppervlakte

van isola~iematerialen als funktie van de tijd [1.11, 1.12]. Om de

reproduceerbaarheid na te gaan, werd het experiment herhaald, waarbij

het isolatiemateriaal gebruikt werd van de vorige opstelling.

Een schematische voorstelling van deze opstelling is gegeven in

fig. 1.3.1.
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Fig. 1.3.1. Schema laadeireuit.

De opstelling bestaat uit een hoogspanningsvoeding 0 - 60 kV =

positief of negatief. Het te onderzoeken isolatiemateriaal (sample)

doorgaans ca. 1 em. dik - 60 em. ~, bevond zieh in een luehteonden

sator, gevormd door een vlakke aluminium elektrode ~.n een leit

silberelektrode (2) , welke op het te onderzoeken materiaal (2)
was aangebraeht. Leitsilber bestaat uit fijne korrels zilver in een

oplosmiddel. Opgebraeht op een isolatiemateriaal geeft het na enige

tijd een goed heehting en elektriseh kontakt. De gap tussen boven

elektrode en isolator kan worden vergroot door het ophijsen van de

elektrode.

De meting van de lading gesehiedde door het plaatsen van een probe

op het oppervlak, fig.

iekew~-<t>o"d-'n.

r.a../eL,
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De probe was gekoppeld aan een elektrometer die direkt de

lading aangaf, die door de oppervlaktelading in de probe

elektrode geinduceerd werd. Probe en elektrometer zullen

later, (hfd. 3.2) uitvoerig besproken worden.

Bij de uitvoering van de proef ging men als volgt te werk.

Het sample werd "opgeladen" door de bovenelektrode op een

dusdanige spanning te brengen dat er partiele doorslagen ont

stonden tussen sample en elektrode. Na ca. een ~ min. werd de

scheider S geopend en de bovenelektrode geaard. Vervolgens werd

deze geaarde elektrode omhoog gehesen.

Na ca. 30 sec. werd de probe op het sample oppervlak geplaatst.

Vervolgens werd ieder 30 sec. later de probe op een ander punt

van het oppervlak geplaatst. Zodoende werden in een laadcyclus

de in tabel 1.3./1 onderstreepte waarden verkregen. De tijdens

21 laadcycli voor glas gemeten waarden van de lading Q per probe

oppervlak, zijn in tabel 1.3./1 opgenomen. Aangezien de gemeten

waarden nogal fluctueerden, werden ze statistisch bewerkt. Zo

werd de gemiddelde waarde X en de spreiding S berekend volgens:

waarin n het aantal waarnemingen (in ons geval n = 21).

De beste schatting voor de fout a is dan [1.13]:
m

oS

Jln -I

(1.3.1)

(1.3.2)

(1.3.3)

Het gemiddelde X en de spreiding S werden berekend met een daarvoor

programmeerbare tafelrekenmachine. De resultaten zijn eveneens in

tabel 1.3./1 opgenomen.

Het feit dat 95% van de metingen binnen de range X + 28 ligt voert

volgens [1.14] tot de conclusies:

- men kan aannemen dat een Gauss-verdeling optreedti
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- de fouten die de fluctuaties hebben veroorzaakt,

zijn onafhankelijk, van dezelfde grootte , en even

vaak positief als netatief.

Kan men de bron van deze fouten aantonen, dan kan men vervolgens

konkluderen dat de eigenlijke ladingsverdeling konstant was.

Reproduceerbaarheid.

In fig. 1.3.3. zijn de waarden,vermeld in [1.11] en de gemiddelde

probe lading X uit bovenvermelde meting als funktie van de tijd

uitgezet. Er is een duidelijk karakteristiek verschil . De ge

stippelde lijn geeft het verloop van een logarithmische afname van

Q aan.

Discussie .

De konklusie van van Eyndhoven [1.11, p. 18] dat uit de Gauss

verdeling van de gemeten waarden volgt dat de oorspronkelijk

aangebrachte lading konstant was, is niet helemaal korrekt.

Hoewel de meting fouten introduceert, is het desondanks helemaal

niet zo vanzelfsprekend dat de oorspronkelijke ladingsverdeling

konstant was. Dit zit hem in de aard van de oplading, deze geschiedt

niet door een gelijkmatige ionisatie maar door deelontladingen (deze

waren in het donker zichtbaar), die het dielectrikum plaatselijk

opladen). Tijdens en na het laden treedt dan in zekere mate een

nivellering van de oppervlakte lading op.

Tenslotte zijn er dan nog de volgende factoren die een fout in de

meting introduceren:

- :)ij het naderen van het oppervlak met de geaarde mantel van

de probe, treedt er bij een bepaalde (kleine) afstand een ont

lading op. Het is dan mogelijk dat er lading uit het gebied

dat de probe-elektrode " z iet", weggenomen wordt.

- Het wegnemen van oppervlaktelading door het plaatsen van de

probe op het oppervlak, verstoort de oorspronkelijke ladingsverdeling.
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- Bij het manipuleren met de probe genereert de kabel

een merkbare lading ("kabelruis").

- De door de meter aangegeven hoeveelheid lading is niet

gelijk aan de op de probe-elektrode geinduceerde lading,

aangezien van deze lading een deel afkomstig is uit de

kabelcapaciteit.

Een ijking voor dit systeem is moeilijk uitvoerbaar.

Bij de opzet van nieuwe experimenten werd met bovenstaande

overwegingen rekening gehouden.
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Tabel 1.3./1. Probelading als funktie van de tijd en
-11

plaats in 10 C (per probe oppervlak P).
(p = 4,91 rnm2 )

plaats t t t t t t t
nr. • ° sec. 30 sec. 60 sec. 90 sec. 120 sec. 150 sec. 180 sec.

1 4,0 3,3 2,4 2,1 1,5 1,3 0,90
6 3,3 .2.....£ 2,4 1,9 1,4 1,4 0,95

I
9 3,3 2,6 U 1,8 1,5 1, 4 1,°

12 3,7 3,1 2,4 ..l12 1,7 1, 1 1, 1

15 3,7 3,1 2,2 1,9 1.L1 1,4 1, 1
18 4,5 3,9 2,1 1,6 1,6 .l.d 1, 1
21 3,5 3,1 2,1 1, If 1,3 1, 1 .hQ

1 3,5 2,9 1,7 1,3 1, 1 0,90 1,°
7 3,2 2,6 2,0 1,7 1,2 0,90 0,90

10 4,2 2,4 2,9 1,7 1,° 1, 1 0,65

13 3,9 3,7 1,5 1,8 1,3 0,85 0,66
16 3,9 3,1 2,2 1,4 1,4 1,° 0,58

19 3,5 2,4 1,8 2,0 1,° 0,80 0,65
22 3,5 2,5 1,8 1,6 1,2 1,° 0,65

11 3,7 2.9 2,3 1,9 1,5 0,90 0,90
8 4,3 2,4 2,1 1,6 1,4 1,1 0,95

11 3,9 3,8 1,5 2,0 1.5 1, 1 0,70 ,

14 4,2 3,0 2,3 1,3 1,5 1, 1 1,°
17 3,9 3,4 2,9 2,0 1,2 1,° l'J' I

20 4,2 3,3 2,4 2, It 1,7 1,° 0,70
I23 4,4 3,3 2,8 2,1 1,8 1,5 0,50

I-
X 3.8 3,0 2,2 1,8 1,4 1•1 0,86
s 0,39 0,45 0,41 0,29 0,23 0,20 0,19
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2. Ladingen op isolatiematerialen.

2.0. Inleiding.

In hoofdstuk 1 is uitgezet welke plaats de onderzoekingen binnen

de elektrotechniek innemen, evenals het doel van de onderzoekingen.

Verder werd er een experiment beschreven. Er bestond onzekerheid

t.a.v. de waarde van de behaalde resultaten. Deze resultaten zijn

namelijk meer kwalitatief van aard en moeilijk generaliseerbaar.

Hiervoor zijn een drietal redenen aan te voeren, t.w.:

- het specifieke karakter van het experiment

(de oplaad methode);

- de meettechniek;

- de meting wordt eerst langere tijd na de aanvang van het proces,

uitgevoerd.

Daarom werden enkele nieuwe experimenten opgezet, waarvan de uit

voering in hoofdstuk 4'in een ook chronologische volgorde 4.1,4.2,

en 4.3 wordt beschreven.

In dit hoofdstuk geven we enkele theoretische beschouwingen.

Voorts worden de toegepaste principes en de invloed van externe

faktoren besproken.

Vervolgens zullen we in hoofdstuk 3 het toegepaste meetprincipe

en de gebruilte oplaadtechniek diepgaander bespreken.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 haast een bespreking van de literatuur,

ook melding gemaakt van enkele interessante experimenten.

2.1. Een model.

Veronderstel we hebben een vlakke isolator die zich op een vlakke

geaarde geleider bevindt. Op het oppervlak A zijn elektrische

ladingen aangebracht (fig. 2.1.1).

De oppervlaktelading zorgt nu voor een potentiaal verde ling in de

hele ruimte.
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Fig. 2.1.1. Geladen vlakke isolator.

De potentiele energie van het systeem zal nu afnemen en hiervoor

zijn er drie mogelijkheden:

1. Diffusie in de richting langs het oppervlak (id);

2. Diffusie in- en neutralisatie vanuit het omringend medium il);

3. Diffusie verder het materiaal in naar de aarde (iv).

De oppervlakte ladingen zijn niet vrij maar hebben een bepaalde

binding tot het materiaal (oppervlak). Deze binding is een rem

voor het uittreden van de ladingen. We zullen dit verder bekijken

in 2.3.

In het materiaal zelf zullen de ladingen zich d.m.v. geleiding

verplaatsen volgens de passende richting van de veldsterkte.

Het is echter niet zo dat steeds alle ladingen aan het transport

kunnen meedoen. Het is mogelijk dat o.a. door verontreinigingen

in het materiaal ladingen worden ingevangen.

Dit invangen van ladingen zullen we in het door ons beschouwde

model niet betrekken.

De geometrische opbouw van het een dimensionale model is geschetst

in fig. 2.1 - 2.a, terwijl het elektrische analogon van het aangegeven

segment in fig. 2.1 - 2.b is weergegeven.
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"=--- - --- Fig. 2. 1 - 2. a.

Fig. 2. 1 - 2. b .

Elektrische analogon segment. V~)

~

:r(x)

(. b.Jx
h

as: oppervlak geleidbaarheid
J
.A-~

(geen opp. wee rs tand dan C1i := hlp" )

I dx
ai'/;" V{x+cfx)

e-
I (x+clx)

pv soortelijke: vo~ur.Je weerstand, .AWl.

€ : dielektrische constante van het materiaal.

Uit deknooppuntsvergelijking(fig. 2.1 - 2.b) van het knooppunt k

:£,r=o
leiden we af:

of

-L
(Ov'£

(2.1.1)

Substitutie
-t/'t'

met ~ =C'f" geeftvan v = ue

OLI - a. o.t. (J , ~t!!c. a.. = a;-..{ .at C) x.t E.
(2.1.2)
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Deze partiele differentieaalvergelijking van het parabolische

type staat bekend als de een-dimensionale warmte diffusievergelijking.

Er zijn dan ook talloze oplossingen bekend [2.1] .Vergelijking(2.1.1)

verkrijgt men ook uit de telegraafvergelijkingen, indien men mag

retische effekten verwaarloost.

We zullen hier een oplossing behandelen die b.v. van toepassing is

op de geometrische opbouw van fig. 2.1.3.

-Lr---O

Fig. 2.1.3.

I
x=-L o

I
X=+~

'()~aI!! ISt>fa,-Io;- (leI'oh,

IUt'h i:)

Stel de potentiaal van het blaadje isolatiemateriaal op t = 0

gelijk aan V, waarbij V constant is als funktie van X. Dan vinden

we voor de potentiaal~ als funktie van X en t, wanneer de elektroder:

<PJ t = 0 geaard (V = 0) worden [2.2]:

, (2.1.3)

met:

h
d
pJ

dielektrische constructie

resp. soortelijke weer-

stand isolerend medium

tussen blaadje en aarde.

afstand blaadjes-aarde

dikte blaadje

soortelijke weerstand

blaadje.
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Voor het "opladen" van het blaadje volgt de oplossing:

(2.1.4)

2
Voor deze oplossing zijn voor enkele parameterwaarde at/l de

kurven geschetst in fig. 2.1.4. [2.2].

0·6

,---
'"

0-4

a 0·2 0-4
x/l

0·6 0-8

Fig. 2.1.4. Spanningsverdeling als funktie van de plaats X

voor blaadje over -1 ~ X ~ 1 met als parameter
2

at/l .

De fundamentele bronoplossing.

Brenqen we 00 de lijn X = 0 een konstante hoeveelheid lading q (r=~'66u)

per lengteeenheid aan op het tijdstip t = 0ldan is de oplossing

van (2. 1 . 1) voor t ~ ° [2. 3] :

V(x;I:) = .t fJlITCl.-t:: I . eX? (- ffr - ...r.thtli ) ,
C I~ 7/1112.

(2.1.5)
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welke voldoet aan

-1-00

/c.
-c:C

De funktie (2.1.5) wordt veelal gebruikt voor het construeren

van oplossingen voor (2.1.1). De funktie is weergegeven in fig.

2.1.5.

-2,0

'Ttx,t)

Fig. 2.1.5. De fundamentele bronoplossing (parameter 8i

Interessant is voor ons het geval dat we in een punt op het

dielektrikum oppervlak een hoeveelheid lading brengen, b.v.

tengevolge van een ontlading.

Stel de lading is aangebracht in de oorsprong van het cylindrische

coordinaten-stelsel. Toepassing van de wet van behoud van lading

(of ~ r- 0) op het cirkelsegment. in fig. 2.1.6. leidt tot:

(2.1.6)
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met

(zie 2.1. 2)

Na subsi tutie van U = V- ~I' ft /2:~ :

of in rechthoekige co6rdinaten:

Door vermenigvuldiging van de deeloplossingen van

(2.1.7)

(2.1.8)

vinden we de oplossing van (2.1.8) ( zie [2.4]).

De oplossing van (2.1.6) luidt nu:

t.=o:riJ

(2.',.9)

Itj. 2./. 6.
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In werkelijkheid zal de lading zich in eerste instantie

niet volgens (2.1.9) over het dielektrikum verspreiden,

maar zich uitbreiden door overslag vanwege de grote spannings

gradienten. Ret is dan reeler te veronderstellen dat de verdeling

volgens (2.1.9) eerst na een zekere tijd tot stand komt.

Oplossing (2.1.9) komt overeen met de door Tsunoda en Arai

gevonden oplossing [2.5].

2.2. Ret materiaal als transportweg.

Ret opbrengen van lading op het oppervlak van een isolator kan

op verschillende manieren geschieden. (Zie hoofdstuk 3.1.).

Ret meest bekend is het gebruik van elektroden. Beschouw daarvoor

het vlakke condensatorsysteem van fig. 2.2.1 .

...
I

IV(t ttit ttt t tfl~

I

Fig. 2.2.1. Vlakke condensator.

We willen nu weten welke stroom-spanningskarakteristieken

dit systeem kan vertonen. In eerste instantie worden deze

bepaald door het type elektrode. In hoofdzaak kunnen we t,,'E:e

typen onderscheiden, nl.:

1. De blokkerende elektrode.

De eventueel gelnjecteerde ladingsdragers moe ten een

grote potentiaalberg passeren. nit uit zich praktisch

door een exponentieel verband tussen stroom en spanning
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2. De niet-blokkerende elektrode of ohmse elektrode.

Bij het kontakt van metaal met isolator komen de fermi-

niveau's van beide materialen in het energieniveau

---Ec diagram van fig. 2.2.2. op gelijke

~ hoogte te liggen (onder thermisch evenwicht).

~~~~"~- - -1 De potentiaal-barriere fj/ kan nu bij kamer-

~ temperatuur voldoende klein zijn, zodat

injectie van ladingsdragers mogelijk is

Fig. 2.2.2. [2.7] .

Dit is te vergelijken met het gedrag van een verhitte kathode

in vacuUm.

Het stelsel differentiaalvergelijkingen dat het transport van

ladingen onder invloed van een elektrisch veld beschrijft, is in

het een-dimensionale geval:

Met:

ladingsconcentratie negatieve ladingsdragers

II positieve II

totale stroom door negatieve II

II II positieve "

p

n

J
P

e elementaire lading

u beweeglijkheid negatieve ladingsdragers

J
n

" positieve "
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D diffusieconstante negatieve ladingsdragers

II positieve II

~ recombinatie constante

k dissociatieconstante

n
V

concentratie dissociatie centra

E elektrische veldsterkte

V potentiaal tussen Xl en X
2

s dielektrische constante van het materiaal.

Van bovenstaand stelsel vergelijkingen is een gedetailleerde

en algemeen bruikbare oplossing uitgewerkt door Mac. Donald

voor het geval van blokkerende elektroden. Hij beschrijft een

methode om in dat geval de ruimtelading in het materiaal te

bepalen, door het meten van de differentiele capaciteit als

funktie van de aangelegde gelijkspanning [2.38].

Hieronder zullen we enkele eenvoudige maar belangrijke oplossingen

geven voor niet-blokkerende elektroden.

De ideale isolator.

In het materiaal zijn onder thermisch evenwicht geen vrije ladings

dragers aanwezig. De gelnjecteerde ladingsdragers,elektronen, komen

in de geleidingsband en blijven "vrij". Deze elektronen zullen zich

onder invloed van het elektrische veld verplaatsen en in het

materiaal een ruimtelading opbouwen.

Stelt men in vergelijking (2.2.1f) p = 0 en substitueert men n

in vergelijking (2.2. lc) (met DO; diffusiestromen tredeJl
n

hoogstens op direkt in de buurt van de elektroden), dan volgt

voor het verband tussen stroomdichtheid J en de spanning V [2.8]:

(2.2.2)

L : dikte isolator

S : dielektrische const.
r

~ : beweeglijkheid elektroden.
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De ideale isolator met thermisch vrije ladingsdragers.

In de elektronen concentratie n , dus wordt het verband
o

tussen stroom en spanning gegeven door de wet van Ohm:

(2.2.3)

Wordt nu de in de capaciteit opgeslagen lading per oppervlakte

eenheid, Q = E • V/L van dezelfde grootte-ordeals de hoeveelheid

lading per oppervlakte eenheid in het materiaal, n el, dan gaat
o

(2.2.3) over in (2.2.2). Dus voor [2.9]:

of

,
(2.2.4)

Een niet-ideale isolator.

In dit geval wordt er ook nog aangenomen dat er ladingen ingevangen

worden (charge trapping) b.v. door verontreinigingen of structuur

fouten. Bet verband tussen stroom en spanning wordt nu beschreven

doorr2.2.2),met dien verstande dat de beweeglijkheid ~ vervangen

wordtdoor een effektieve beweeglijkheid [2.10]:

met

rj <11 Jlfl IL3,cI = cI/O . £/'Le /~

/,e = e~

(2.2.5)

en <:. / ~

waarbij: n : totale vrije elektronenconcentratie

nt: concentratie ingevangen elektronen.

De spanning, waarbij (2.2.3) overgaat in (2.2.5) wordt nu:
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2.3. Het omringend medium als transportweg.

Naast de afname van oppervlaktelading door geleiding via het materiaal

is het zeer goed mogelijk dat dit (deels) geschiedt via het omringd

medium of vacuum. We denken hierbij aan de mogelijkheid van

1. Geleiding in gassen

2. Emissie.

Het effekt van deze mechanismen op de experimentele resultaten wordt

in het algemeen verwaarloosd en men stelt dan ook dat dit nader onder

zocht zou moeten worden [2.11].

Afname van oppervlaktelading ten gevolge van geleiding (in lucht).

Stel we hebben een eenzijdig geladen vlakke plaat isolatiemateriaal

met een oppervlaktelading a(t) (fig. 2.3.1).

Fig. 2.3.1. Eenzijdig geladen vlakke plaat met cirkel-symmetrische

oppervlaktelading.

Nu worden er in de lucht boven de plaat tengevolge van de altijd

aanwezige kosmische straling en radioactieve verontreinigingen in

de lucht, ionenparen gecre~erd, zodat er een bijna constante

concentratie van ionen aanwezig is.
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Onder invloed van het veld van de oppervlaktelading o(t)

zullen de ionen(elektronen) met het tekentegengesteld aan

dat van o(t) door deze oppervlaktelading aangetrokken worden

en lading neutraliseren. De oppervlaktelading zal nu tengevolge

van de toevoer van vreemde ladingsdragers afnemen. Voor de afname

-do per vlakte-eenheid kunnen we sehrijven:

(2.3.1)

met

e: elementaire lading

n: ionen (elektronen)eoneentratie

w: beweeglijkheid ladingsdragers in lueht

E: veldsterkte boven plaat

t: tijd.

Het verband tussen E en 0 is voor een oneindig uitgestrekte opper

vlaktelading de bekende relatie E = 2~ . De in fig. 2.3.1 gegeven

waarde voor de veldsterkte E~, het resBltaat van een berekening in

hoofdstuk 2.6, toont aan dat deze relatie ook een goede benadering

is voor eindig uitgestrekte oppervlakteladingen. Vergelijking (2.3.1)

wordt nu:

- der - l1e"M- oa-t. /.z c'D

Voor o(t) volgt hieruit:

met

0-(r.) = 0; e.,x.,P (- t. / Z'o ) ~

1;, = .< £0 /l1e/'G

(2.3.2)

Voor de in de literatuur bekende waarden voor D, [2.12], n = 2000

ionenparen/err
3

(bij atmosf. druk en kamertemp. bedraagt het aantal

moleeulen per volume eenheid e~. 2,7.10 19
/em

3) en W [2.13], W =
2 2

elektron2 -'.
5.10 em /VS ... ]l. = 2,0 em /VS (40'6 RH") volgt voor de tijdeonstante

+1.on
(ingeval 0 positief en de neutralisatie gesehiedt door elektronen) :

,I, )
RH Relative Hillnidity.
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2

(= 23000 V/cm volgens E
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~ = I, / s~c.

Dit is in tegenspraak met de resultaten van experimenten in

de literatuur. Croitoru [2.14] en Bertein [2.15] vinden afname-

tijden van tientallen uren voor eenzijdig geladen dielectrica.

20 vindt Croitoru dat een positieve oppervlaktelading op een plaatje

de oorspronkelijke waarde,

2~ ) bedroeg [2.14].

Is de afname een gevolg van neutralisatie dogr elektronen uit de

lucht, dan voigt voor de elektronenconcentratie, direkt boven de

lading met behulp van (2.3.2):

0- (-t: =.to u.ur) =

en de tijdconstante ~ wordt nu:

De hierboven berekende concentratie van 1,25.104
/m

3
ligt een faktor

593
10 lager dan de eerder gegeven waarde van 2.10 /m . De oorzaak hiervan

kan zijn dat de natuurlijke, ioniserende straling ter plaatse gering is.

Verder kan de aanwezigheid van stofdeeltjes of vocht (zie de experl-

men ten met nevelkamers) tot gevolg hebben dat met veel lagere beweeglijkheden

gerekend moet worden.

Een faktor die de neutralisatie van lading begunstigt is de ionisatie

van luchtmoleculen ten gevolge van vrije elektronen. In een een

dimensionaal model wordt de elektronenconcentratie n(X) als funktie

van de plaats gegeven door [2.17]:

n(.>j = 11" e.x,P (0(-1- (2.3.3)

Hierin is n de elektronenconcentratie ter plaatse X O.
o
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De ionisatieeoeffieient a is een funktie van de veldsterkte.

Voor E/p waarden kleiner dan 20 V/emTorr is a verwaarloosbaar

klein (Loeb [2.16].)

Verder geven we hier twee van de door Loeb verzamelde waarden:

E/p 20 V/errtrorr, 15 kV/em, 760 Torr):
a 3 5 10-5 ,ionen .t?C'aL= (E P
P , . em 'Porr

E/p a -4 i'r'lTi"'" n~~l""

28 V/emTorr, (E 21 kV/em, p 760 Torr): 4,3.10
em Torrp

(de waarden van a/p gelden voor met verzadigde kwikdamp verontreinigde

lucht, maar Loeb stelt dat deze voor grotere E/p waarden, hoogstens 10%

afwijken van de waarden voor zuivere lueht).

Hoge ioneneoneentratie.

Stel dat, b.v. tengevolge van een ontlading, boven de geladen isolator

een hoge ioneneoneentratie n aanwezig is. We nemen aan dat de veldsterkte
o

boven de isolator zo laag is (E/p « 20), dat er geen ionisatie van

betekenis plaatsvindt.

In de loop der tijd zal de hoge ioneneoneentratie dalentot de, tengevolge

van natuurlijke straling altijd aanwezige eoneentratie, n~.

We willen nu nagaan of de afnemende hoge eoneentratie al dan niet een

belangrijke hoeveelheid oppervlaktelading kan neutraliseren.

Voor de ioneneoneentratie (n = n = n) in de lueht geldt dat de toename
+ -

gelijk is aan het versehil tussen produktie en reeombinatie zodat:

(2.3.4)til? = 0 - o(l h 2. J
at;, /
flfe-i:. f /rt>duf.c~11e /QHeHl'are"'/P'tJ! .r~C'1 t!!h 0(1 rt!!~W76Ir1(t.£le

~ef,!

Dit is een differentiaalvergelijking van het type Bernoulli. Met de

beginvoorwaarde n (t=O) = n verloopt het oplossen als voIgt:
0

stel 11 / I tiN' dan voIgt.= -
ai' #' d-c /

dl1 =.1. .L q 2k' I / ({:j2 eH nre6 (2. 3.~)
a't If'I tV lite.! c(1 tf/~

voIgt dan:
/ . ..!. K"i/f/ 7 /j,AI- - - If -- - ~ I;V/,

c:(1 tV ,(~!l t:t6.t
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waaruit:

J

en

met b.v.w.

zodat

h

hit:: -=0) = h o = /~ /1- Bf' //c(r ,4 -I- 8 /

.#00 ian4 :Chi -I- IJ"

J10 t::.a.Hh t-/2'" I I- h PO ./

n4J = ff'lot / I

71' = //q.
(2.3.5)

De afname van de opperviakteiading is evenredig met de

toename van de eiektronenconcentratie n(t) voigens:

(2.3.6)

Er voigt voor (2.3.6) onder de beginvoorwaarde a(t=O)= a :
o

~

f h~)atc
o

Substitutie van n(t) uit (2.3.5) ievert:

De integraai in het rechteriid iaat zich gemakkeiijk oplossen door

herschrijving tot e-machten of door gebruik te maken van de tabeiboeken

op dit gebied [2.18]:

(2.3.7)

met
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De oppervlaktel~ding <ris nu gedaald tot 37% van de oorspronkelijke

waarde a; (IT-= ~ ) als:

dit wordt voor
n

C)

n1lll
»1 benaderd met:

of

met als oplossing voor de tijd t:

Voor n nemen we een waarde zoals deze gedurende een kwartperiodeo -van de 50 Hz wisselspanning met U ~ 10 kV voor kan komen in een
13

ozonisator met C ~ 1000 pF [2.19] nl. 7.10 elektronen op een volume
-5 3

van ca. 7.10 m:

/8 -~
/0 /I'M.

Met de eerder bepaalde n DC>
4 -3

1,25.10 m volgt:

zodat

/" - 6' 8/
c( (== ~ c> • 10 C+n /.mt:

1 - 1 /b~~h/c~S~C.

?:/ = / / j/tJ(y l = .3 00 sec. ,

tl:o/~r = ~J!'IO.s;t!"'c/.soo~. ~ ~o.

Voorts zijn:

waaruit volgt

waarbij T de op pag. 24 bepaalde waarde voorstelt.
o
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We vinden nu:

t = ~I • 556

t 300.556
3

166,8 10 sec

t 46,4 uur.

Zonder de hoge ionenconcentratie was de tijdconstante ~
o

Er is dus een gering verschil.

49,2 uur.

Tot nu toe hadden onze beschouwingen steeds betrekking op een een

zijdig geladen dielektrische plaat. In onze experimenten, waarin we de

afname van lading t.g.v. geleiding in het materiaal willen bestuderen,

is steeds een geaarde metalen plaat aanwezig onder de dielektrische

plaat, zonder lucht insluitingen (Leitsilberlektrode).

De oppervlakteladingen op het dielektrikum induceren nu tegengestelde,

maar absoluut van dezelfde grootte, oppervlakteladingen aan de geaarde

zijde.

Nu neemt men vaak aan dat, voor dit systeem de veldsterkte boven het

dielektrikum nul is.

Dit is slechts bij benadering waar en een rekenvoorbeeld in hoofdstuk

2.6 toont aan dat de waarde van de veldsterkte aan het oppervlak van

het dielektrikum met de dimensies van fig. 2.3.2, ca. 3% bedraagt van

de waarde in het dielektrikum.

I I

I :

EeK~ 1/1::# .8 ~
£;J16&"'7

Fig. 2.3.2. Dipoollading op isolator.
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Indien we gebruik maken van formule (2.3.2) dan wordt nu de karakteris

tieke tijdconstante '?; aangezien E = 0/ 03 O"/.€o 4

en met £r 2:

In werkelijkheid zal de afname nog langzamer gaan omdat er nu geen

sprake kan zijn van ionisatie. Immers bij een interne veldsterkte

van E = 30.000 V/cm is de E/p waarde van het veld aan het oppervlak

van het dielektrikum 1,2 V/cm Torr.

Voorgaande leidt dus tot de volgende konklusie.

Konklusie.

In de experimenten, waarin een geladen dielektrische plaat rust op

een aarde, kunnen we de neutralisatie van lading, door ionen uit de

lucht, verwaarlozen voor experimenteer tijden veel kleiner dan

1000 uur.

Emissie vanuit het oppervlak.

Om de mogelijkheden van emissie na te kunnen gaan dienen we de

binding van de ladingen aan het oppervlak te kennen. Voor de

oppervlaktelading zijn er twee mogelijkheden nl.

1. Zij bestaat uit aan het oppervlak gebonden elektronen

2. Zij bestaat uit aan het oppervlak gebonden ionen.

In hoeverre er in het laatste geval elektronenuitwisseling van het

ion naar de vaste stof of omgekeerd plaats heeft, is hier moeilijk

te zeggen. We zullen hier aileen de mogelijkheid van emissie van

elektronen uit de .isolator oppervlakten nagaan.

De bindingsenergie van op glas opgebrachte elektronen is vrij goed

bekend en bedraagt bij benadering 4,5 eV [2.20, 2.21 en 2.22].
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Over de situatie bij polymeren is een en ander bekend.

Men kan aannemen dat de opgebrachte elektronen in de

geleidingsband terecht komen. Nu is over de elektron-affiniteit

(d.i. de energie die vrijkomt wanneer een vrij elektron in de

geleidingsband gebracht wordt) van vaste stoffen weinig bekend.

Meer bekend is de ionisatie potentiaal lof werkfunktie ¢ d.L

de energie die nodig is om een electron vrij te maken uit de

valentieband. Hersch en Montgomery komen tot de konklusie dat

de ionisatiepotentiaal van polymeren kleiner maar bij benadering

gelijk zal zijn aan die van het bijbehorende monomeer [2.23].

Tabel 2.3;'1. geeft de door hen verzamelde e.g. geschatte (tussen

haakjes) waarden voor de ionisatiepotentialen van enkele monomeren.

Tabel 2.3/1.

Polymeer Monomeer ];.monomeer

Polyvinyl alcohol Ethanol 10,6 eV

Polyvinyl chloride Ethyl Chloride 11,2 eV

Velon 1,1 dichlooretaan (11,4 ev)

Polyethyleen Ethaan 11,8 eV

Orion Ethyl Cyamide 11,9 eV

Teflon Perfluorethaan (12 eV)

Men kan dus konkluderen dat de bindingsenergie van elektronen aan

het oppervlak van polymeren van de grootte van enkele eV's bedraagt.

Dit is in overeenstemming met het experimentele resultaat voor polyetheen.

Uit recente metingen heeft Davies voor de werkfunktie 4,7 eV gevonden [2.22].

Om verwarring te voorkomen zijn de gebruikte benamingen aangegeven in

fig. 2.3. 3.

Thermische emissie.

De emissiestroom wordt beschreven door de formulie van Richardsen:
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Substitutie van ¢ = B V, T = 300 oK geeft j = AT~ 10-
40

De waarde van A voor metalen, welke voor een isolator van dezelfde

d 1 · , b 00 / 2 0 , .grootte-or e za zlJn, edraagt ca. 1 A em K. Deze emlSSlestroom

is verwaarloosbaar.

#h"t~'1:
.IQ!;"JS bond
15ctt:UO,. " i~e:J )
u,'s~.£-/e.?(Jc-eu6/a:a.L )
&cree "

;,J/e .band'
("1/ /sola-tor : /lof)

~X e./eUn:n", - a

J~L

(Jj"
¢ W~l'"kl'-'ki:/e (~

GI'

yale',' ,

o

Fig. 2.3.3. Energieband-schema voor isolator.

Emissie door licht.

Bij een werkfunktie van 4,5 eV berekent men met de relatie J,'j):::hcj),:::e¢
voor de grensgolflengte:

12.336
4,5

3020 R

Licht met een golflengte A > 3020 R kan dus geen elektronen vrij

maken uit het oppervlak. De golflengte 3020 Rligt in het ultra

violet spektrum met A < 4000 ~. Aangezien licht van deze golflengte

gemakkelijk geabsorbeerd wordt (o.a. door glas), is het niet aan

nemelijk dat in de experimenteerruimten een intensiteit van belang

aanwezig kan zijn.

Veldemissie.

Schaeffert bestudeerde het transportmechanisme bij de overdracht van

elektrostatische beelden in de Xerografie [2.24]. Hij komt tot de

konklusie dat veldemissie het werkzame emissiemechanisme moet zijn.
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Dit emissiemechanisme treedt eerder op bij verontreinigde opper

vlakten. Bij werkfunkties van enkele eV's worden veldemissie

stromen eerst verwacht bij veldsterktes in de grootte-orde van
6

10 V/cm.

Secundaire emissie.

De energie van ionen/elektronen die op het oppervlak botsen is

gering; de totale kinetische energie kan zijn 3/2 kT, ( ~ 0,04 eV

bij kamertemperatuur) vermeerderd met de energie die het ion wint
-8

bij het doorlopen van de gemiddelde vrije weglengte, in lucht 9,6.10 m

[2~25]. Bij een veldsterkte E = 104 V/cm bedraagt deze energie E.l ~ 0,1

eVa De energie benodigt voor secundaire emissie ligt b.v. bij metalen

in de grootteorde van enkele tientallen eV's.

Gezien de geringe kinetische energie van neutralen (3/2 kT ~ 0,04 eV) is

het niet waarschijnlijk dat deze lading kan afnemen van het oppervlak.

Bovenstaande emissie-mechanismen zijn o.a. beschreven door Cobine

en De Boer [2.26].

Konklusie.

Onder normale laboratoriumomstandigheden (20
0

c) en veldsterktes boven

het dielektricum-oppervlak kleiner dan 20 kV/cm (E/p ~ 30,p= 760 Torr)

kan men redelijkerwijs aannemen dat afname van oppervlaktelading

tengevolge van transport 'door het omringend medium (of vakufrm) verwaar

loosd kan worden.

2.4. De invloed van de polarisatie van het isolatiemateriaal.

Wordt een isolatiemateriaal in een elektrisch veld gebracht dan

treedt (in het algemeen) polarisatie op van het materiaal. Het resultaat

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

z.g. schijnbare oppervlakteladingen gecreeerd worden van een dusdanige

polariteit, dat het oorspronkelijk veld verzwakt wordt. Zoals bekend

wordt het verband tussen veldsterkte, polarisatie en dielektrische

verschuiving gegeven door D = E E + P. Bestaat er een lineair verband
- 0 - ,',

tussen de polarisatie en veldsterkte dan volgt D = c E
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Het polarisatie fenomeen kan kwantatief beschreven worden door

E*(W) d.w.z. de komplexe dielektrische konstante als funktie

van de frequentie in geval van harmonische excitatie.

Het polarisatiegedrag wordt op zijn beurt bepaald door de werk

zame polarisatie-mechanismen.

In fig. 2.4.1. zijn de polarisatie-karakteristieken van Debye

weergegeven. Het polarisatie-mechanisme kan als volgt worden beschreven.

Men denkt zich de vaste stof opgebouwd uitdipolen.

Daar deze dipolen zich volgens het elektrische veld richten, volgen

deze de frequentie van dit veld. Bij de frequentie W =1 /-rp is

het al niet meer mogelijk de veldwisselingen helemaal te volgen.

Bij zeer hoge frequenties blijven de dipolen stilstaan en is de dielek

trische konstante gelijk goo'

E:. /(0 Cw) _ t + f o - ~00

.00 l+jW~
£. 1* (w)- £ 1 -j-E'1

W'1:,P =I

t-'

w

Fig. 2.4.1. Debye polarisatie.

Andere polarisatie-karakteristieken worden o.a. beschreven door

Cole [2.27]. Bekend om zijn toepasbaarheid op talrijke vloeistoffen

en dielektrika is de polarisatie-karakteristiek [2.28]:

met a materiaalconstante
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*Is de polarisatiekarakteristiek z.. {'-OJ bekend, dan kunnen we

de invloed op de afname van ladingen op een dielektrische plaat

nagaan door het gedrag van het systeem te beschouwen in het

frequentie domein, om vervolgens de terugtransformatie uit te

voeren. De z.g. Fouriertransformatie wordt gegeven door [2.29]:

-I'PO

T(WJ =J IfcJ e..y {'-jw6j cU. ;
-~

'1-00

I@} === :t:r J T (ec;) ex? yi;Q-e) a./~
- '"0

Enkele transformaties:

Stapfunktie (eenheids-)

Constante

e-macht

Funktie Getransformeerde
Funktie.

t.I(c.) .."..6{Q.J r -!-
,/~

/ ----tn-a(t'.I)
-ee ,/e. {j'cij--- // «+/4>

Orngekeerd kunnen we zo uit de verschijnselen die zich in het tijddomein

afspelen de frequentiekarakteristiek bepalen. Zo bepaalde Cole

uit de laadstroom van een kapaciteit de polarisatie-karakteristiek

van het gebruikte dielektrikum [2.30J.

Ook Adamec (polystyreen) maakte gebruik van deze methode [2.31].

De ontlaadkarakteristiek van een condensator met dielektrikum.

Als benadering voor de polarisatie-karakteristiek van het dielektrikum

gebruiken we de Debye-karakteristieken, zoals gegeven in fig. 2.4.1.

In fig. 2.4.2a is de opstelling weergegeven. Op het tijdstip t = 0

wordt de schakelaar S geopend en neemt de spanning over de kO:ldensator

af tengevolge van de geleidbaarheid van het dielektrikum.

In fig. 2.4.2b is dan het elektrische vervangingsschema gegeven,

waarbij e een ideale kapaciteit is. Fig. 2.4.2c geeft een analoog

circuit waarmee we de berekening zullen uitvoeren. We berekenen nu

de spanningsresponsie V op de excitatie {l - u(t)}E.
c

Voor de spanning over de kondensator leidt men af:
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C is de kapaciteitswaarde wanneer het dielektrikum vervangen wordt
v

door vacuum. Substitutie van

E. "'(41) = Eoo -;-

en de getransformeerde van de excitatie

geeft

,

met

I( c

•• \. i:" ...o.... 1

Fig. 2.4.2.

a..

c.
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Vervolgens:

t. - 6rrfCW) -1/;w)(I-I-,/wZ;) E
C - yw-j>t}VCc/ -;Oil) Z; '?- /0(. .J

Na enig rekenwerk met breuksplitsing volgt:

Terugtransformatie naar het tijddomein geeft: (t > 0)

met

Voor de discriminant volgt:

Nemen we nu aan dat ?; >~ y dan volgt dat D>' 0 . Dan worden

de wortels benaderd:
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Voor de benaderde oplossing van v(t) volgt:

- t/-z;
V(6J z E· e u(~ •

Het is dus duidelijk dat onder de voorwaarden "2'0 » 1::;0

en "geen detailmeting voor kleine tijden" de invloed van de polar1satie

op het meetresultaat steeds onopgemerkt blijft.

Is daarentegen niet aan de voorwaarde voldaan, dan

zal het meetresultaat mede bepaald zijn door de polarisatie.
-4

In de literatuur vinden we voor glas 'z,P -;:::: 10 sec. [2.32].

Uit de experimenten zal blijken dat er sprake is van tijdkonstanten

voor ~ in de grootteorde van enkele minuten, zodat aan ~ ,>"7 ?
is voldaan.

Bij teflon en polyethyleen doet zichjeen polarisatie-invloed gelden

omdat dit niet-polaire polymeren zijn [2.33]. Eerst bij zeer

hoge frequenties wordt een verandering in de dielektrische konstante

merkbaar. Tenslotte is ook voldaan aan de voorwaarde bij perspex

(relaxatietijden van enkele sec, halfwaarde tijden > 10
4

sec.)[2.37].

2.5. De invloed van de relatieve vochtigheid (R.H.).

De invloed van het vocht beperkt zich grotendeels tot het oppervlak

van het isolatiemateriaal. Daarom zal deze van groot belang zijn in

die experimenten, waarbij veldsterkten langs het oppervlak voorkomen.

(Zie fig. 2.1.1, diffusie).

Shashoua onderzocht de invloed van de relatieve vochtigheid op de

afname van lading in dunne films (meestal polymeren ) [2.34].

Het essentiele deel van de opstelling komt overeen met die gegeven

in fig. 2.1.3. Het plaatje isolatiemateriaal moet vervangen worden

door een, tussen de twee elektroden ingespannen film.
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Om de lading te meten gebruikte hij een statische probe (zie

hoofdstuk '.2). Hi1 vond een duidelijk exponentieel verband tussen

de halfwaarde tijd ~ (d.i. de tijd waarin de lading tot de helft

van de oorspronkelijke waarde ten tijde t = a is gedaald) en de

relatieve vochtigheid volgens:

(2.5.1)

met ~HS - 1(4- 2 r Z--ll)/.2. ." (ZKhS::: 2" a~ Z"= 4;. - -z:) j

~ /ha/!1c/a.a."'d~6/iet f'C'J.5,!6,a-ve kol,i-t~;

1:'_ : I, 11~t:l.-6l'ev~",

j3 : CCJfS-6.a..v.-6e

De konstante;B is afhankelijk van het polymeer in kwestie.

Er werden verschillende soorten polymeren onderzocht. Allen voldeden

nauwgezet aan (2.5.1) en Shashoua vermoedt dan ook dat (2.5.1)

voor alle polymeren geldt.

In elk geval zou een dun glasplaatje ook aan de regel (2.5.1) voldoen.

Gaan we namelijk de oorzaak van het gevonden verband 1:: - JfI.+I. na

dan komt men tot de konklusie dat de R.H. direkt de weerstand van de

film beinvloedt.

In de door Sutton verzamelde gegevens in [2.32] vinden we voor glas

twee dubbel lineair uitgezette grafieken. Deze twee grafieken werden

logaritmisch linear uitgezet in fig. 2.5.1. In grafiek ~ zien we Cit

het aantal geabsorbeerde laagjes water in glas exponentieel toeneemt

met R.H. Deze laagjes water nemen (verontreinigings-) ionen op van het

glas.Het gevolg is dat de oppervlakte geleidbaarheid toeneemt met het

aantal geabsorbeerde laagjes water. In grafiek ~ zien we dat de opper

vlakte geleidbaarheid ook exponentieel toeneemt met de R.H.

Nu kan de halfwaarde tijd overeenkomstig (2.1.3 en 2.1.4) (zie ook

fig. 2.1.4) uitgedrukt worden volgens:

met volumegeleidbaarheid van de film.
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Het is nu dus duidelijk dat het toenemen van de geleidbaarheid

met de R.H. op analoge wijze gebeurd als bij glas: de ionen, altijd

aanwezig t.g.v. verontreinigingen, krijgen een relatief grote

beweeglijkheid bij het indringen van het vocht met als resultaat

dat de geleidbaarheid exponentieel toeneemt met de R.H.

2.6. De potentiaal boven een geladen vlakke isolator.

Meetprincipe.

Stel we hebben in de ruimte een vlakke isolator met oppervlakte

ladingen. Deze ladingen zullen een potentiaalverdeling in de ruimte

tot gevolg hebben. Is de isolator b.v. aan een zijde positief en

aan de andere negatief homogeen geladen, dan zal indien de ladingen

van gelijke grootte zijn, het veld van de ladingen voornamelijk ge

concentreerd zijn in het dielektrikum. Daarnaast zal een relatief

zwak veld voor de potentiaal verdeling boven de plaat zorgen.

We zullen nu het geval van cirkelsymmetrische oppervlakteladingen

bekijken. In fig. 2.6.1a is de geladen isolator geschetst. De

ladingen hebben een potentiaal U(r,z) tot gevolg in het punt (r,z).

We verwijderen nu de isolator en brengen in het punt (r,z) een

lichaam met een kapaciteit C
L

t.o.v. aarde. Daarna brengen we een

lading aan op het lichaam zodat het de potentiaal - U(r,z) aan

neemt volgens q; = - {/(1'j2)· C/..

Deze situatie is geschetst in fig. 2.6.1b. Superponeren we nu deze

twee situaties dan krijgen we de situatie van fig. 2.6.1c: een geaard

lichaam in een ruimte gebracht waar een potentiaalverdeling heerst,

neemt een lading aan die evenredig is met de potentiaal ter plaatse

v66r dat het lichaam aangebracht was.

Fig. 2.6. 1 .
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Het boven beschreven principe wordt gebruikt bij het "detecteren"

van ladingen met de elektrostatische probe. Doordat deze uit een

samenstel van geleiders bestaat, wordt de werking anders.

We zullen dit bespreken in hoofdstuk 4.2.

Berekening.

om de potentiaalverdeling van een stel ladingen in de ruimte te

berekenen, zijn er twee mogelijkheden. Men kan uitgaan van de

integraalformulering:

tI(F'j = ffc. ffJ
V'

waarbij de betekenis van de afzonderlijke termen uit onderstaande

schets voigt:

Een tweede mogelijkheid is de differentiaalformulering, d.w.z.

men stelt de diffentiaalverqelijking van poisson V.l.IJ .... - f/£o£,.
op voor de juiste deelruimten. De oplossing wordt nu gevonden

door de deeloplossingen met elkaar te koppelen via de randvoorwaarden.

We zullen de laatstgenoemde weg bewandelen voor de potentiaalberekening.

De ladingsconfiguratie waarvan we in eerste instantie vanuit zullcfl

gaan, is gegeven in fig. 2.6.2. De te gebruiken coordinaten zijn de

cylinder-coordinaten. De afhankelijkheid van P komt niet voor, omdat

we ons het geheel cirkelsymmetrisch denken.

Fig. 2.6.2.
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De ruimte waarin zich ladingen en dielektrikum bevinden, is

opgedeeld in de vier deelruimten I, II, III en IV. Voor het

opstellen van de randvoorwaarden is het voordelig de deelruimten

II aan te nemen. We krijgen dan de oplossing voor het geval de

lading zich op het oppervlak bevindt door de limiet te nemen h~O.

Aangezien de oppervlaktelading de enige reele lading is in de hele

ruimte bestaat het rechterlid van de Poissonvergelijking aIleen

voor z = h. De Poissonvergelijking,die nu voor de hele ruimte

geldt, wordt nu:

(2.6.1)

met J = delta (Dirac) funktie;

U. = stap funktie met ll(R-r)

.(l(R-r)

1 voor r tf R;

o voor r > R.

Op deze vergelijking passen we de Hankeltransformatie toe:

-0

.r (:z.J)') = .J/r.!I(~2).J ()")·dr
o

)

0'0

/J :1-(2/ J) .J (J,yc/,-J
o

Substitutie van U(r,z) door: rl.lU= ~ + ~ ;~+ ~ uit (2.6.1) in

de betrekking voor I(z,A) levert de transformatiebetrekking [2.35]:

00 00

)r.f~I/.;(Jr)d,. = /r(:~~+: ~V) a,.;~
o ~

02. Cl\) d~I (2.6.2)

+ b2~ .fr (/) (A,61't = -,Aq+ 2) Z-t
c

Onder de voorwaarde

L;"./ j; §¥ ~(Jr)J 00 -f-~),~!I oJo?l~ 7
00

1_
() "...\ I" -10 J'

4. jI.!:~;'tfd -r-) .1J./J"..Jjl'"' • 0
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Het rechterlid van (2.6.1) wordt getransformeerdi

~ is constant en derhalve geen funktie van r:

00

/"(- t (;(:Z-j,).~If'-;')J~ (Add;. -

r· 6Cz -J,). jrj {Ar)dr =
o e>

q:: . 8 {z - 1,) ..+t !Jh.J (Aft)]" =
~ A D

Q: . 8 (;z - f.,) . t? 1 ()f}/) .
Eo c/I

De kompleet getransformeerde differentiaalvergelijking van

Po~son (2.6.1) wordt nu:

Voor z h

.J!lT"
Voor z f= h U ~

azt.
Voor de oplossingen in de deelruimten vinden we:

deelruimte I
-AZ

Eis is Re (X) '> 0)Ii Ae (opm.
-AZ +AZ

" II 1
2

Be + Ce

" III
-Xz +AZ

1
3

De + Ee
(1.6·3a.)+AZ

" IV 1
4

Fe

Voor de randvoorwaarden, zowel in het gebied I als in het gebied II

geldt:

/.

(f. -+ 0 /)
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De verdere randvoorwaarden voor de overgang van II naar III,

resp. van III naar IV zijn:

Van II naar III:
I.

.2.

£04 clIj
dz Z=-E

r£

I/ =0
-Eo

Van III naar IV:

I.

.2.

£~ £Or dI!
tlz. Z=-d/r-L

-d+£

rl - 0
-4-£

In het geval dat de dielektrische plaat afwezig is (of de dielektrische

konstante E.y. = I ) vinden we als oplossing (de oplossing is

makkelijk te vinden aangezien de deelruimten II, III, IV in elkaar

overgaan) :

if- • / 001{;j~.);/11-). e-AZ 0(;/ , Z>-:- 0

l)

Voor z = 0 is deze integraal te schrijven als een machtreeks [2.36].

Met het criterium van d'alembert kan ook nog aangetoond worden dat

deze machtreeks convergent is.

In het geval E,. > / dienen we met behulp van de randvoorwaarden de

constanten A, B, C, D, E en F te bepalen. De uitwerking voor dit geval

is opgenomen in de Appendix. De oplossing wordt nu:

CIO .E,.+I - :l,{d -Az
t//' . J- trR . atll()t()l"~ ~ -I- e . oct'

C.1;~-f;,(E,._IjJ- A ~G"+-J).t. -.Vl.::i e
/1,(2.6.4)

o C£,.-/ - e
met

z". > /; r ~ 0 ; tf~ 0 ; Z ~ 0; et. > 0 •

Het is niet mogelijk de integraalvorm (2.6.4) op te lossen, zodat

U(r, z) door bekende analytische funkties beschreven kan worden.
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Oplossingen voor U(r,z) worden dan ook numeriek bepaald met behulp

van een rekenprogramma. In fig. 2.6.3 is U(r,z) gegeven voor een

homogeen geladen glaspIaat. We zien dat aan de rand (r = R) van de

oppervlaktelading de veldsterkte maximaal is. Aangezien in dit geval

de veldsterkte evenredig is met o-vinden we dat er zeker aan de

rand overslag zal plaats vinden voor tr' = 6,8.10
5

c/m
2

, immers de

veldsterkte is dan E = ~O kV;l~ (over een afstand van 10 em zal al

eerder overslag plaats vinden).

De maximale spanning op de plaat is dan V

z = 0) •

8S"0 kV (r 0,

In fig. 2.6.4 is de potentiaal als funktie van de Iengte z gegeven

Hier valt op te merken dat de veldsterkte aan het oppervlak geen grote

afwijking vertoont van een veldsterkteberekening uit de bekende formule

Een tweezijdig homogeen geladen plaat.

In de experimenten die we zuIIen doen is steeds aan de onderzijde

van de geladen plaat een geaarde elektrode aangebraeht. Door de opper

vIakteIading zal op deze elektrode een geIijke, doeh tegengestelde

oppervlaktelading worden geinfluenceerd.

In dit geval kunnen we de potentiaal boven de plaat berekenen door

superpositie. Nemen we in het ene geval een aan de IDvenzijde positief

geladen oppervlak, dan nemen we in het andere geval een aan de onder

zijde negatief geladen oppervlak. Superpositie Ieidt dan tot de volgende

oplossing, (zie Appendix):
QO

LItti zJ= (7tf. Jaald.;t(,It)
lD((,.-1) A

o
met

(2.6.5)

In fig. 2.6.5 is U(r,z) gegeven als funk tie van de straal r met als

parameter z.
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22,5 cm U(r,z) als funktie van

Opmerkelijk is dat de veldsterkte aan het oppervlak in het centrum

ca. 3% van de waarde in het dielektrikum bedraagt.

3. Experimenteertechniek.

3.1. Oplaadtechnieken.

Onder "oplaadtechnieken" verstaan we het opbrengen van ladingen op

de te onderzoeken isolatiematerialen. Dit isolatiemateriaal zal in

het algemeen aanwezig zijn in de vorm van een vlakke plaat of folie.

Deze plaat of folie zal bijna steeds rusten op een geaarde geleider.

om van een~ed kontakt verzekerd te zijn is de geaarde zijde van

het materiaal bestreken met leitsilber. Dit vormt een elektrode op

het materiaal zonder enige luchtspleet tussen materiaal oppervlak

en elektrode.

We zullen nu verschillende manieren van opbrengen van ladingen

bekijken.

Elektroden.

Hier zijn er twee mogelijkheden. De meest eenvoudige is dat men aan

de niet-geaarde zijde van het materiaal ook een (leitsilber) elektrode

aanbrengt. De zo gevormde condensator kan op spanning gebracht worden.

Door de spanning af te schakelen kan de afname van de spanning, en

daarmede de lading, bestudeerd worden.

Een tweede mogelijkheid is dat men een folie of plaat tussen twee

elektroden spant (of twee elektroden aanbrengt en het geheel isoleert

van aarde met een isolator van een veel hoger isolatieniveau dan het

plaatje of folie zelf). De opstelling komt dan overeen met die zoals

gegeven in fig. 2.1.3. Brengt men beide elektroden op spanning, dan

zal er zich als het ware een spanningsgolf uitbreiden over het

dielektrikum, totdat dit overaldezelfde spanning heeft aangenomen.

Worden beide elektroden geaard dan kan de afname van de spanning

bestudeerd worden.

Op- en ontlaadkarakteristieken met dit systeem zijn bij verschillende

materialen, voornamelijk polymeren, onderzocht door Shashoua [3.1, 3.2

2. 34] .
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In [3.1, 3.2 ] gaat hij het mogelijk verband na tussen experimenteel

resultaat en de chemische struktuur van het materiaal.

Zo zijn er materialen waarbij de negatieve spanning sneller toe- of

afneemt dan de positieve b.v. bij polyvinylfluoride en katoen. Ook

het omgekeerde komt voor b.v. bij Nylon 6-6 en wol. Uit de liist

die hij opgesteld heeft blijkt een zekere overeenkomst met de tribo

elektrische serie. De voorkeur voor de ene of de andere polariteit

blijkt eerder samen te hangen met de mate waarmee het polymeer ionen

aan het oppervlak kan binden. Zodoende kunnen ook kleine hoeveelheden

verontreinigingen de polariteitsvoorkeur sterk beinvloeden. Ook gaat

hij na of funktionele groepen het antistatisch karakter van polymeren

beinvloeden.

Tenslotte leent de opstelling zichuitstekend voor het bepalen van de

invloed van de relatieve vochtigheid op het laad- en ontlaadproces.

In hoofdstuk 2.5 zijn we hier reeds op ingegaan.

(Partiele) ontladingen.

Boven het dielektrikum brengt men een elektrode aan, zodat er tussen

dielektrikum en elektrode een luchtspleet blijft. Door tussen elektrode

en aarde een gelijk- of wisselspanningsbron aan te brengen, met een

spanning hoger dan de doorslagspanning van de luchtspleet, krijgt men

een ontlading (in het geval van een vlakke elektrode deelontladingen)

die tot resultaat heeft dat, na het weghalen van de spanning, er zich

lading verzameld heeft op het dielektrikum-oppervlak.

Uit experimenten van Stanley [3.3] blijkt dat vooral in het geval van

wisselspanning, positieve en negatieve lading vlak naast elkaar kunnen

voorkomen. Men zou dit juist niet verwachten in verband met de verlaging

van de oppervlakte-weerstand door de ontladingen. Thomas [3.4] komt dan

ook tot de konklusie dat de elektronen verder het materiaal binnen

dringen, terwijl positieve ionen relatief vrij aan het oppervlak blijven.

Andere onderzoekers volgen dan nog de verslechtering van het dielektrikum

met de tijd tot het moment van ruimtedoorslag [1.10, 3.5].

De gebruikte elektroden zijn bolvormig of vlak.

Beeft men een puntelektrode dan is het nodig een spanningspuls aan te

leggen. Stijgt de spanning niet snel genoeg, dan zal het dielektrikum

door ionisatie worden opgeladen en komt het niet tot een doorslag.

Bet fenomeen van de (dielek~rische) puntontlading zeif is uitvoerig

bestudeerd door Tsunoda en Arai [2.5] .Davies bestudeerde de afname

van-l1egatieve puntlading bij verschillende temperaturen [3. 6J .
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Enkele elektrode-vormen zijn afgebeeld in fig. 4.2.6.

Ionisator.

De ionisator. is in feite een goede ionen of elektronenbron.

Een zeer spitse elektrode is een goede ionisator. Om de ionen

stroom te verhogen kan men meerdere elektroden bij elkaar brengen.

Meet men de kwaliteit van een ionisator af aan de grootte van de

stroom die hij opneemt bij een bepaalde spanning, dan kan gesteld

worden dat de messingborstel (fig. 4.2.6) het beste voldoet [3.7].

Door het aanbrengen van een rooster tussen ionisator en dielektrikum

kan men de laadspanning nauwkeurig regelen [3.8, 3.9].

Elektronenkanon en Ultra-violet licht.

In vacuum is het elektronenkanon het aangewezen instrument om negatieve

lading aan te brengen op het dielektrikum-oppervlak.

Met het ultra-violet licht kan men deze lading vaak gemakkelijk ver

wijderen of kan het dielektrikum een positieve oppervlaktelading

gegeven worden [3.10].

Polarisatie.

Brengt men een dielektrikum in een elektrisch veld, dan zal ineerste

instantie dipoolpolarisatie optreden. In het materiaal zijn echter altijd

wei enige vrije ladingsdragers aanwezig. Deze zullen met de veldrichting

mee driften en het dielektrikum een reele oppervlaktelading geven.

Euler [3.11] beschrijft hoe men op deze manier elektreten kan maken

door de polarisatie bij hoge temperatuur te laten plaatsvinden.

Het karakter van de elektreetlading is uitvoerig bestudeerd b.v. [3.12].

Contact en wrijving. Zie hfdst. 4.3.

3.2. Meetmethodieken.

Er zijn verschillende methoden om ladingen in en/of op isolatiematerialen

aan te tonen. We zullen hieronder de meest toegepaste aangeven.
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Poeders.

Het is bekend dat bij het verstuiven van poeders bepaalde soorten zich

elektrisch steeds opladen met dezelfde polariteit. Zo zijn b.v. gele

zwaveldeeltjes steeds negatief en rode meniedeeltjes positief.

Deze eigenschap levert een kwalitatieve methode om de verdeling en het

teken van lading op isolatiematerialen te bestuderen.

Verstoven boven een geladen oppervlak zullen de gele deeltjes zich

op positief en de rode op negatief geladen plaatsen nestelen. Deze

methode is klassiek, maar wordt in vele gevallen nog steeds met voordeel

toegepas t [3. 13, 3. 14, 3. 15] .

Kontakt.

Men brengt een elektrode die met een ladingsmeter is verbonden eenvoudig

in kontakt met het geladen oppervlak. Om de lading van deeltjes te

bepalen, kan men ze in een daarvoor geschikte elektrode opvangen.

Balans.

Brengt men een geaarde vlakke elektrode op een afstand boven een

geladen oppervlak, dan zal deze elektrode een aantrekkingskracht

ondervinden, evenredig met het kwadraat van de oppervlaktelading.

Door de kracht te meten met een elektronische microbalans, verkrijgt

men zo een gevoelig, bruikbaar systeem [3.16].

Capacitieve probe.

Dit is de meest toegepaste methode. Het principe om de polarisatie

en de netto lading in een dielektrische film te meten, werd reeds

aangegeven en toegepast door Croitoru [3.17]. Daarna is deze nethode

de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Sessler en West vergelijken

deze methode met andere en tonen aan dat de meting van de oppervlakte

lading kan geschieden met een reproduceerbaarheidsfout (= standaard

afwijking) van ca. 1%. De systematische fout is eveneens ca. 1%, maar

deze moet deels geelimineerd kunnen worden door een ijking [3.18].

Het is mogelijk probes te konstrueren met een zeer hoog qplossend

vermogen, zodat ook de tengevolge van wrijving ontstane oppervlakteladingen,

op kunststoffen, welke als funktie van plaats zeer grillig verlopen,

geregistreerd kunnen worden [3.19] .
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We zullen nu verder ingaan op de werking en het gebruik van

de kapacitieve of elektrostatisch probe. Van de in de experimenten

gebruikte probe zal o.a. de ijking beschreven worden.

De elektrostatische probe.

Er zijn in hoofdzaak twee typen.

1. Met roterende elektrode of scherm.

Toegepast o.a. door Tsunoda en Arai [2.5], resp. Shashoua [2.34].

De gelijkspanning die de elektrode aanneemt door ladingsinfluentie

wordt in dit geval meteen omgezet in een wisselspanning. Deze

wisselspanning is dan een maat voor de oppervlaktelading. Het grote

voordeel van dit systeem is dat de wisselspanning aIleen een maat

is voor de te meten lading, zodat drift van de versterker(s) van

geen invloed hoeft te zijn. Een nadeel kan de geringe bandbreedte

zijn (tot ca. 100 Hz) .

2. Met vaste elektrode.

De (gelijk-)spanning van de elektrode wordt via een afgeschermde

kabel verbonden met een elektrometer die de spanning versterkt.

De werking.

De probe zelf bestaat uit een cylindrische elektrode, geisoleerd van een

eveneens cylindrische, afscherming. De door ons gebruikte probe is

commercieel verkrijgbaar [3.20]. De probe wordt vertikaal

opgesteld boven het dielektrikurn oppervlak (fig. 3.2.1). De theorie

van deze probe werd reeds aangegeven door Wintle [3.21]. Hij geeft

een afleiding voor de spanning van de probe-elektrode t.g.v. ds

geinduceerde lading. Deze geinduceerde lading is deels ontstaan door

de oppervlaktelading op het dielektrikum, en deels door de in het

dielektrikurn aanwezige ruimtelading. Verwaarloost men het effekt

van eventuele ruimtelading dan krijgt men de eenvoudigere theorie,

zoals gegeven door Davies en Foord [3.10~ 3.22].

Het vervangingsschema van het systeem dielektrikum-probe-elektrometer

vindt men in fig. 3.2.2 weergegeven. C
1

staat voor de kapaciteit van

de oppervlaktelading t.o.v. de aarde, C
2

voor de kapaciteit van de

probe-elektrode t. 0 .,v. het dielektrikurn7"oppervlak.
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waarbij wordt aangenomen dat de RC

tijd van de totale kapaciteit paral

lel aan de weerstand R zeer groot is.

De totale kapaciteit van het dielektri

kum oppervlak naar aarde is:

h

1.1,,1,11 .1.

(3.2.1),~ -

C
3

is de totale kapaciteit van de

elektrode t.o.v. aarde. Zij is dus

de som van probekapaciteit, kabel

kapaciteit en ingangskapaciteit van

de elektrometer. Is de spanning van

het geladen dielektrikumoppervlak

t.o.v. aarde V
1

, dan is de, aan de

ideale voltmeter V aangeboden

spanning V
3

. Bet verband wordt ge

geven door:

Is A het effektief oppervlak dat de elek-

trode "ziet" dan voigt met CV
1

= a.A voor

de oppervlaktelading: Fig. 3.2.1.

0-
~ Constructieprobe

~"Ci.~,
Co2

(niet up schaal)

Substitutie van C
1

= A. tid;

c
2

= A lo/h, geeft tenslotte:

0-- II (C~ e C..r h)
Vp - -I- - +- -' £1-' -
~ It ci I:J d..

(3.2.2)



1

-55-

We zien, dat voor een gegeven

oppervlaktelading,v
3

-
1

evenredig

is met h, indien het effektief

oppervlak konstant blijft. De

konstantie C
3

/A kunnen we bepalen door

een ijking. We plaatsen daartoe de

probe boven een metalen oppervlak

dat we op een spanning V1 brengen.

Uit (3.2.1) voigt:

Fig. 3.2.2.

Vervangingsschema.

(3.2.3)

We kunnen dus C
3

/A bepalen uit de helling van de grafiek V
1
/V

3
tegen h.

Tengevolge van het boven het dielektrikum oppervlak brengen van de

probe treedt een spanningsdaling op. De gemeten spanning is steeds

een faktor lager dan de oorspronkelijke spanning. Deze faktor is:

Het gebruikte systeem.

Dit systeem bestaat uit een elektrostatische probe type 2503, die

via een ca. 2 meter lange speciale elektrometerkabel verbonden is

met een elektrometer 610 C/B, alles van het fabrikaat KeiL~ly.

De elektrometer bestaat uit een gevoelige (terug-gekoppelde) gelijk

spanningsversterker met een bandbreedte van ca. 40 kHZ (in de door ons

gebruikte vorm) en een aanwijsinstrument met recorderuitgang [3.33].

De ingang bestaat uit een kapaciteit van 20 pF parallel aan een
14

weerstand van ">10 ..n.. Door de elektrometerkabel en de probe wordt

de totale kapaciteit van de probe-elektrode t.o.v. aarde:

0 - c· -f- C/r4,J,eL -I- Cprote.11f1Q4-f9- hI£6a".

- ~o~r + Jf<f/T ~ :l!iT = ~7fj;or:
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De weerstand tussen probe-elektrode en aarde kan niet exact

gemeten worden, maar is zeker ~1012~ (overigens kan deze

weerstand geelimineerd worden door de zgn. guarded voltage measurements).

De tijdconstante van het systeem is dus > 295 sec of '> 5 min.

Het nadeel van di t type elektrometers is dat ze een niet helemaal

constante (drift-)stroom in de ingang sturen. Voor de meter 610 C
-15 -14

bedraagt deze<6.10 A, voor de 610 B, <2.10 A. Brengt men

nu de verder afgeschermde elektrode op een spanning V
3

' dan zal deze

spanning in de tijd toe of afnemen, afhankelijk van de polariteit

van V3'

Voor de 610 C geldt nu:

Dit komt ongeveer overeen met de metingen (fig. 3.2.3) waar we een

drift vinden van 2 tot 7 mv over ca. 100 sec. De elektrometer 610 C

met een mosfet ingang is duidelijk in het voordeel van de 610 B met

een elektrometerbuis als ingang.

De konsekwentie van deze drift is:

of we doen metingen met een duur van ten hoogste enkele seconden,

of we doen metingen over een langere tijd, maar korrigeren het

resultaat voor de drift.

Deze laatste methode is niet betrouwbaar; de driftstroom is

namelijk niet helemaal konstant. We zullen ons daarom beperken, indien

mogelijk, tot het meten over korte tijden.

Tijdens enkele experimenten moest de meter 610 B gebruikt worden,

vanwege een defekt aan de 610 C. Om nu na een meting een nieuwe te

kunnen doen moet de probe-elektrode in een veldvrije ruimte gebracht

worden, waarna de meter ingang even kortgesloten wordt. De probe 2503

had, van fabriekswege, geen voorziening hiervoor. Daartoe werd er een

vaantje geconstrueerd dat onder de probekop gebracht kon worden.

Dit kon met behulp van een elektromotortje op afstand geschieden

(fig. &.2.1, fig. 3.2.9).
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De ijking.

De procedure was als voIgt. De probe werd opgesteld op de hoogte h boven

het metalen oppervlak. Vervolgens werden zowel probehuis als probe

elektrode geaard via een A-meter. Daarna werd de vlakke metalen

elektrode op spanning gebracht. Op deze manier heeft men dus een

kontrole op eventuele overslag naar de probe.

De probe werd weer met de elektrometer verbonden en de elektrometer

spanning werd gemeten bij verschillende spanningen van de vlakke elektrode.

In figuur 3.2. 4 zijn de gemeten V
1

- V
3

karakteristieken gegeven voor

verschillende hoogten h. Bet verband is duidelijk lineair. Bet punt dat

het verst van de getrokken rechten ligt (V
1

= 15 kV, h = 23,5 mm),

wijkt minder dan 3% af van de waarde op de rechte. Dit komt ongeveer

overeen met de som van de fouten van de meters:

V3 elektrometer 610 B, volle schaal 1%, V
1

Singer eveneens 1%.

De spanning verhouding V
1
/V

3
is tegen de hoogte h uitgezet in fig.

3.2.5 • We zien dat de punten voor h < 12 mm ongeveer op een rechte

liggen, zodat het effectief oppervlak A hier onafhankelijk is van h.

Met behulp van (3.2.3) en de helling van de grafiek bepalen we A.

We vinden

=.
-3IJ, tJ ·to

lit, /) . to 1/

de rechte door
V

1
1, 0) (V/V3

4
Leggen we de punten (- h en 18,2.10 ,

V
3

h = 23,5) dan vinden we:

A .23, ). to-.,J .2fJ5'" U>"/2
:c:::a l'.!(/ flnl'H t.

/8, /l . It>" J"i5"l;. te-/2

2
Bet werkelijk oppervlak van de elektrode is 4,91 mm . Uit deze waarden

kunnen we konkluderen dat met de toename van de hoogte (boven 12 mm) er

verhoudingsgewijs meer elektrische flux naar de elektrode dan naar

het probehuis gaat.
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Bij een veranderde opstelling bleek dat de ijkkarakteristieken

niet meer klopten. Dit moet men wijten aan de verandere kabel

kapaciteit. Werd de opstelling veranderd, dan werd met de in fig. 3.2.6

gegeven opstelling de ijkkarakteristieken " automatisch" geregistreerd

door de recorder.
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Detektie van de lading als funktie van de plaats.

Wordt een niet-afgeschermde elektrode op een bepaalde hoogte

boven het oppervlak hierover voortbewogen, dan zal op de elektrode

een lading geinfluenceerd worden, die bepaald wordt door de poten

tiaal ter plaatse en dus door de ladingsverdeling als geheel (zie

hfdst. 2.6). Wordt er om de elektrode een geaarde afscherrning aange

bracht, dan wordt het gezichtsveld van de elektrode als het ware

ingeperkt. Slechts een deel van de ladingsverdeling is bepalend voor

de elektrodelading (deze lading is overigens direkt evenredig met

de elektrometer spanning).

In fig. 3.2.7 zijn de theoretische potentiaalkrornrnen gegeven, zoals

berekend volgens hfdst. 2.5., voor een homogene cirkelsyrnrnetrische

ladingsverdeling met eenstraal van 6 ern. op een perspex plaat van

3,2 rnrn. dike In fig. 3.2.8 zijn de met de probe gemeten potentiaal

krornrne voor een bijna vierkante metalen plaat op eveneens 3,2 rnrn

dik perspex weergegeven.

Vergelijken we de theoretische met de gemeten krornrnen, dan zien we

dat deze laatsten vlakker en hoekiger zijn. Het is duidelijk: de

probe volgt meer de ladingsverdeling dan de potentiaalverdeling.

Fig. 3.2.9.

Detail probe.
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4. Experimenten.

4.0. Inleiding.

Experimenteel was onze aandacht hoofdzakelijk gericht op de afname

van lading op vlakke isolatoren.

Dit proces wordt grotendeels bepaald door het mechanisme van geleiding.

Er zijn dan ook geleidbaarheidsmetingen gedaan naast enkele andere

experimenten. Aileen door een materiaal van verschillende zijden

experimenteel te benaderen, kan men voldoende inzicht krijgen in

het elektrische gedrag van het materiaal.

Aanvankelijk zijn er experimenten uitgevoerd met relatief eenvoudige

middelen. Dit hoeft niet direkt aan de kwali tei t van de metingen af

te doen, maar men is wei sterk beperkt in zijn mogelijkheden.

Deze experimenten zijn beschreven onder hfdst. 4.1. Er werd hier ge-

bruik gemaakt van (reeds aanwezige) ronde vlakke materialen met een

doorsnede van ca. 70 cm. De grote breedte-dikte verhouding (ca. 70 : 1)

laat toe dat randeffekten verwaarloosd kunnen worden.

Vervolgens is er een opstelling opgebouwd waarmede men verschillende

mogelijkheden had t.a.v. het opladen. Hiermee had men de mogelijkheid

de lading als funk tie van de plaats te bestuderen.

Hier werden materiaalsamples gebruikt van 12 x 15 cm. Randeffekten

kunnen nu een rol spelen, maar men heeft daar een controle op door

dat als funktie van de plaats gemeten wordt. Opstelling en uitgevoerde

experimenten zijn beschreven in hfdst. 4.2.

Aile experimenten van hfdst. 4.1 en 4.2 zijn uitgevoerd in lucht.

De relatieve vochtigheid varieerde van 40 - 57%, de temperatu'Jr van

18 - nOe .

Voor het schoonmaken van het dielektrikum oppervlak werd steeds

methyl-alcohol gebruikt. Dit bleek overigens een effektieve methode

te zijn om restladingen te verwijderen. Voor het verwijderen van

leitsilber werd aceton gebruikt.

4.1. Een aantal verkennende experimenten.
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4.1.1. Meting van de dielektrisehe eonstante van glas, pertinax,

perspex en teflon.

Deze zijn aileen uitgevoerd met de grote samples (ea. 60 em. ¢).

Het materiaal was in dit geval aan beide zijden bekleed met leitsilber

elektroden. Het doel van de metingen was na te gaan in hoeverre litera

tuuropgaven van toepassing zijn op handelsmaterialen.

De impedantie van fysisehe eondensatoren kan men voorstellen als de

parallelsehakeling van een ideale eondensator en een ideale weerstand.

De waarden hiervan werdenbepaald bij hoge spanning en lage frequentie

(50 Hz) met behulp van een Sehering-brug, bij lage spanning en hoge

frequentie met de Wayne kerr Bridge. Uit de kapaeiteit werd dan de

dielektrisehe eonstante E bepaald. uit de verliesfaktor tano = l/wRC
r

werd de soortelijke weerstand p berekend. Deze weerstand stelt niet

de fysisehe weerstand voor, omdat hij ook de polarisatieverliezen in

zieh bergt.

De opstelling met de Sehering-brug is gegeven in fig. 4.1.1. De meet

resultaten zijn gegeven in tabel 4.1./1.

58: S£room
6e?~~ze.,.

Fig. 4.1.1.
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Tabel 4.1/1.

materiaal Scheringbrug(50Hz.) Wayne Kerr Bridge Fabrikant Lit .
V c.,. (' (.n.wa.) f,. ~ (mtI.) ~,. Gt'

kV. 7 3,5-4 ,5Pertinax 5 11,2 8,5.10
7

kV. 11,7 7 7,05 1,8.1010 7,6 ..10

Glas kV. 8,20 9 5-165 1,4.10
7

10 kV. 8,19 5,20 8,6.10

Teflon 5 kV. 2, 1/+

10 kV. 2,15 3,0.10
1C

2,12 2,1 .,
L

15 kV. 2,19

20 kV. 2,22

Perspex kV. 3,68 95 1,6.10
7 3,7 3-3,610 kV. j,"(O 3,25 8,9.10

15 kV. 3,75

Zoals we uit de tabel zien, vertonen de gemeten waarden van teflon

en perspex een goede overeenkomst met de waarden van de fabrixant

en literatuur [4.1].

De £ van het sterk polaire glas wisselt van soort tot soort. Wer
zien dat de € bij 1592 Hz al sterk gedaald is. Enigszins merkwaardigr

zijn de gevonden waarden voor pertinax. Ze liggen veel hoger dan de

literatuurwaarden.

We zullen voor de statische dielekrrische C0nstante steeds de waarde

nemen gemeten bij 50 Hz. Overigens is de in hfdst. 3.2 beschreven

balans een uitstekend middel om de statische dielektrische constante

te me ten [ 3 . 16] .
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4.2.1. Meting van de geleidbaarheden van glas;pertinax,

perspex en teflon.

De afname van ladingen op isolatiematerialen staat in een zekere

relatie met de geleidbaarheid. In het ideale geval is de afname

exponentieel met de tijdeonstante Ep. De geleidbaarheid van een

materiaal wordt bepaald door de eoneentratie en de beweeglijkheid

van ladingsdragers, de veldsterkte e.d. Lang niet aile materialen zijn

isotroop,zodat de geleidbaarheid soms ook nog afhangt van de geome

trisehe opbouw.

Glas.

De geleidbaarheid van glas is reeds lang een onderwerp van onderzoek.

Door Vermeer werden geleidbaarheidsmetingen aan glas gedaan om de relatie

met de doorslagveldsterkte te onderzoeken [4.2]. Het meehanisme van de

geleiding is, na veel onderzoek, duidelijk geworden, zie b.v. Murray

[4.3, 4.4] en Sutton [2.32].

Een bibliografie op het gebied van de elektrisehe eigensehappen van glas

is in bestelling.

Bij kamertemperatuur en voor veldsterkten<50 kV/em is de geleidbaar

heid onafhankelijk van de veldsterkte [4.5].

Een moeilijkheid bij het meten van geleidbaarheden bij kamertemperatuur

is de absorptie-stroom. Deze absorptie-stroom bouwt, met een vrij grote

relaxatie-tijd, ruimteladingen op in de buurt van de elektroden. Het

bleek dat eerst 5 minuten na het aanleggen van de spanning de stroom

stationair werd. In fig. 4.1.2 is de V-I karakteristiek gegeven voor

een glasplaat van ca. 60 em eJ> 1,5 em dik, waarbij een zijde Vd"l het

glas met een leitsilber-elektrode bekleed was en de andere zijde op een

Cu-elektrode met sehutring rustte. Uit de V-I karakteristiek berekenen

we een soortelijke volume weerstand van:

/.!l
0,2.10 . /0 -AWl.
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In hfdst. 4.2 worden experimenten besehreven met glassamples van

12 x 15 em. Om de geleidbaarheid van deze samples te bepalen,

werden ze aan twee zijden bekleed met leitsilber-e1ektroden van

10 x 12 em.

10

o II) IS- :10

_---1I--16f·

.
CfoI'€'-'evla1: 6inneJ,t e{ek. e'('oda :
A =- ?Tie L = ,,-(o/!lS-)~ /}n,t,

~~

Het bleek nu onmogelljk met als spc~ningsbron de hoog3panningsvoeding

volgens fig. 1.3.1, de nu relatief veel kleinere strornen te meten.

Door de grote lussen die in de schake ling gevormd gemaakt werden,

werd op de geleidingsstroom een vele malen grotere wisselstroom

gesuperponeerd.
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De enige aeeeptabele hoogspanningsbron bleek een gestabiliseerde

fotomultipliervoeding te zijn. Het nadeel was de lage maximum

spanning (3 kV). De over de range 0 - 3 kV gemeten karakteristieken

komen overeen met die van fig. 4.1.2.

De berekende soortelijke weerstanden zijn gegeven in tabel 4.1/2.

Met de oseilloseoop in de opstelling volgens fig. 4.1.3. was het

mogelijk de stroomvormen te observeren.

Tabel 4.1/2. Gemeten soortel~ke volumeweerstanden
voor Pyrex glas S 732.01

dikte (J
in mm. in .n.rn.

3,9 2,00. 10
12

10,2 2,08. 10
12

19,4 1,09. 10
12

- - - - ~ -7-'--c:=;:::=::=o
I---~--
I
I
I

I
_...J

Fig. 4.1. 3.

Het bleek niet mogelijk bij de lage relatieve voehtigheid in de

experimenteerruimte (toen 40 - 45%) een oppervlakte geleidingsstroom

te meten tussen twee elektroden 30 ern. lang, op een afstand van 30 em.

Dit komt overeen met de invloed van de relatieve voehtigheid op de

oppervlaktegeleidingsweerstand volgens hfdst. 2.5.
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Pertinax.

Het bleek dat de geleidbaarheid van pertinax in de riehting loodreeht

op het oppervlak een heel eigen karakteristiek bezit. Doordat in de

literatuur over pertinax niets te vinden was, werd er gezoeht naar een

isolatiemateriaal met dezelfde structurele opbouw. Deze werd gevonden

in de hoogspanningsisolatie van met olie gevulde kabels. Hier heeft

men de situatie van papier-laagjesin een medium met Ohmse geleidbaar

heid nl. de olie (die altijd wel verontreinigd is)

Deze strueturele opbouw is helemaal analoog aan die van pertinax.

Hier heeft men laagjes papier die met een bindmiddel op elkaar geperst

zijn. Zoals later zal blijken heeft dit bindmiddel een Ohmse geleidbaar

heid.

Meetteehniseh zijn de metingen aan de pertinax sample 60 em. ¢, 1 em.

dik geheel gelijk aan die bij glas. In totaal we~den er 4 series van

metingen met verwisseling van polariteit verrieht. Daarbij bleek dat

de reproduceerbaarheid van dezelfde orde van grootte was als bij glas

d.w.z. d.i. het maximale versehil tussen de stroomwaarden bij dezelfde

spanning was kleiner dan 20%. De stroomverandering in de tijd was

gering,bij 10 kV nam de stroom in 6 min. tijd toe met 1%, bij 20 kV

met ca. 7%. Bij 20 kV was een duidelijk ruisen te horen. Zeer waar

sehijnlijk neemt de weerstand van het bindmiddel met de temperatuur

stijging tengevolge van de Joulse dissipatie af.

De 9 meetpunten van een serie zijn uitgezet in fig. 4.1.4.

We nemen nu aan dat de ladingsdragersin pertinax zieh in een ohmseh

medium bewegen, maar dat ze " gehinderd" worden door potentiaalbergen,

veroorzaakt door de cellulosestruetuur van het papier. Nemen we Vfc ,:.der

aan dat er over een afstand e een potentiaalberg voorkomt ter breedte

d, dan vinden we voor c :>~d de volgende uitdrukking voor de geleidings

stroomdiehtheid [4.6]:

J A'exp (- ¢/kT) sinh (ee/2kT . (E - pJ) ),

of met

A A'exp (- ¢/kT) i

B ee/2kT,

J Asinh B(E-pJ) (4.1.1)
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Heeft men nu 3 meetpunten (J
l

, E
l
), (J

2
, E

2
) ,(J

3
, B

3
), dan kan men

daarmee de constante A, B,o bepalen. Uitdrukking (4.1.2) is echter

van een dusdanige aard dat het niet mogelijk is A, B, P expliciet

uit te drukken in J l' J
2

, J 3' E
l

, E
2

, E 3 • We volgen dan de volgende

procedure.

TABEL J - E
+.2000"- 4 +.1739"+ 6

+.4000"- 4 +.2054"+ 6

+.6000"- 4 +.2267"+ 6

+.8000"- 4 +.2439"+ 6

+.1000" - 3 +.2588"+ 6

+.1200'- 3 +.2722"+ 6

+.1 '~OO"- 3 +.2846"+ 6

+.1600"- 3 +.2963"+ 6

+.1800"- 3 +.3075"+ 6

+.2000"- 3 +.3182"+ 6

+.2200"- 3 +.3285"+ 6

+.~400"- 3 +.3385"+ 6

+.2600"- 3 +.348.3"+ 6

+.2800" - 3 +.3579"+ 6

+.3000"- 3 +.3673"+ 6

+.3200"- 3 +.3766"+ 6

+.3400"- 3 +.3857"+ 6

+.3600"- 3 +.3947"+ 6

+.3800"- 3 +.4036". 6

+.4000"- 3 +.4123"+ 6

+.4200'- 3 +.4210". 6

END 0F J0B

G0 A.f{EAD

BYE
P::l0CES STIME 00 11 HJ 42 SEC
C01\lNECT I 0NT IME 00 UP 54 11IN
LEFT AT 13 ~IR 58
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Men kan p op twee manieren expliciet uitdrukken in J 1 , J
2

, J
3

,

E 1 , E2 , E 3 , A. We noemen ze Pl en P2 :

.~ _j, ,i, (!~ -I-1fI~+/? ) ~ e.: -E. .t.. (~ ..f&';'/N 'l .
Pi l.Jot I A (~/II r~/,ljJ..;./) ~ I"tVl (j~ .,l~iII)l.;.i') )

(1. -" 4 (JJg -I-t(/Jj,) ,--, ~ = £. _£, A.(0~ -I- jf:fs/? ~/.J
p" . 3 d t A (~o/I1l-){'/I4Jl.I-/) "J ~A (~4 -rf/13fA)2.;.-1. .

Door nu met de rekenmachine P1, P
2

als funktie van A te berekenen, en

het snijpunt van de funkties te zoeken, kan men de gevraagde constanten

bepalen. Op p.l' vindt men de output van de rekenmachine met P1 en P2
tot op 8 decimalen aan elkaar gelijk.

Dit werd bereikt na een 5-tal berekeningen. Heeft men de constanten

A, B en P , dan kan met (4.1.2) E als funktie van J berekenen.

De resultaten zijn vermeld in bijbehorende tabel en de funktie is

uitgezet in fig. 4.1.4. De 3 punten waar, de kromme door gelegd is,

zijn gemarkeerd met een pijltje. We zien dat er een goede overeenkomst

p

20 kV vinden we voor de soortelijke
8

4,35.10 rlm. (fig. 4.1.4).

is tussen meting en theorie. Bij
A

volumeweerstand volgens P= R£ ' P

We zien dat dit weinig afwijkt van de berekende waarde voor het
8

ohmse medium p = 3,48.10 rlm. (tabel4.1/2).

Vloeit de geleidingsstroom met de laagjes mee, dan loopt deze stroom

door alleen het ohmse medium en 20U het verband tussen V en I lineair

moeten zijn. Dit l&ert het meetresultaat volgens fig. 4.1.5, waarbij

op het oppervlak 2 elektroden waren aangebracht.

Perspex en Teflon.

Met de komst van de kunststoffen is de geleidbaarheid ervan een

onderwerp van intensieve studie geworden, b.v. [4.7].

Het mechanisme van de geleiding is nog niet helemaal duidelijk. Zo werd

oorspronkelijk verondersteld, dat de geleidbaarheid van polymeren

werd veroorzaakt door injectie van ladingsdragers. Dit is echter recent

weer verworpen [4.8].

Een originele methode voor net meten van lage geleidbaarheden, zonder

kontaktelektroden, oorspronkelijk afkomstig van Owaga [4.9J werd verder

ontwikkeld door Chatain e.a. [4.10].
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Enkele metingen werden uitgevoerd met de opstelling volgens fig.

4.1.3. Doordat de stromen zeer klein zijn (ook de veldsterkte is

laag: ~ 3 kV/em) worden de metingen moeilijk. Een kleine verandering

in de lading geeft dan al een eapaeitieve stroom die de geleidings

stroom verre overtreft. Verder duurt het zeer lang voor de stationaire

stroom wordt bereikt als gevolg van anomale effekten (polarisatie

e.d.). In fig. 4.1.6 zijn de meetwaarden uitgezet voor een perspex

sample 10 x 12 x 1,05 em. en een teflon sample 10 x 12 x 1,27 em.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de 2 stroomwaarden voor teflon

maximale waarden zijn, de meter kwam, ook na langere tijd, niet

tot rust. We vinden voor de soortelijke volume weerstanden:

Perspex:

Teflon :
f
f

PI
= q, 08 . 10 .....n..m.

!
IS"

/, ~·/O ...n.m.

/'0

r
~A.Sl'ex

~
lit

IO-IIA.

o

Fig. 4.1.6.
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4.1.3. De afname karakteristiek van Pertinax, opiading door

viakke eiektroden.

Voor dit experiment werd een pertinax piaat 60 cm. ¢ , 1 cm. dik

gebruikt. Aan beide zijden werd een ronde ieitsiiber eiektrode

met een diameter van 50 cm. aangebracht. De aidus gevormde konden

sator werd op spanning gebracht en vervoigens van de voeding afge

schakeid. De afname van de spanning ging zeer snei ni. in ca. 1 sec.

Daarom was het onmogeiijk de recorder ais registreerapparaat te

gebruiken. De tijdconstante T = ps van deze plaat bedraagt ca. 40

msec. Aangezien pertinax zich niet ais een lineaire weerstand gedraagt

maar een heel eigen V-I karakteristiek heeft, kan men niet verwachten

dat de afname exponentieel zal veriopen.

De meetopsteliing is schematisch weergegeven in fig. 4.1.7. De afname

karakteristieken werden geregistreerd op een geheugenoscilloscoop.

Aanvankelijk wordt er een storingspiek waargenomen in het oscillos

coopbeeld. Deze bleek het gevolg te zijn van het afschakelen van de

vrij grote geleidingsstroom (tot ca. 1 rnA:). Dit euvel bleek verholpen

te zijn door het gebruiken van een afgeschermde hoogspanningskabel.

In fig. 4.1.8 zijn de geregistreerde afnamekarakteristieken weergegeven

voor een oplaadspanning van 10 kV. Opvallend is dat er absoluut geen

verschil is tussen een positieve of een negatieve oplaadspanning.

Aileen de nulniveau's zijn verschillend. De twee gelijke krommen

liggen iets verschoven t.o.v. het nulniveau. Dit is het gevolg van

de kleine hoeveelheid lading die op de ingang van de meter gebracn_

wordt door het openen van de kortsluitschakelaar in de meter. In fig.

4.1.9 is voor verschillende waarden van de beginspanning V de geredu-
o

ceerde spanning Vjv logaritmisch uitgezet tegen de tijd ~. We zien dat
o

de afname-karakteristieken voor verschiilende V slechts weinig van
o

elkaar verschillen.

Theorie.

De verandering van de spanning in de tijd wordt beschreven door de

be trekkin9 :

(4.1.3)
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Fig. 4. 1. 7.

In hfdst. 4.1.2 hadden we reeds het vergand tussen J en E gevonden.

Substitueren we echter (4.1.2) in (4.1.3) dan krijgen we een differenti 

aaivergeiijking waarvan de opiossing een uitdrukking voorsteit waarmee

J niet expiiciet ais funktie van t is uit te drukken. Dit is echter wei

nodig om met (4.1.3) E ais funktie van t te bepaien. Er we~d dus ge-

zocht naar een eenvoudigere weg.

We benaderen daartoe de stationaire V - : karakteristiek met een

sinushyperboiicus. Nemen we nu twee meetpunten (E l' J 1) en (E
2

, J" L'

waarbij geidt dat E
1

= 2 E
2

dan vinden we van de formuie J = a sinh(b.E)

makkeiijk de constanten a en b met:

of

..
:>
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In fig. 4.1.19 is de sinushyperboiicus weergegeven naast de

gemeten V - I karakteristiek. We zien dat er vooral bij lagere

spanningen (~5 kv) een aanzienlijk verschil is. We bepalen

nu de afnamekarakteristieken voor de volgende twee gevallen:

1. We leggen een sinushyperbolicus door de punten bij 10 en 20 kV.

We berekenen de afnamekarakteristiek met V (t == 0) == V == 20 kV.
0

2. Als onder 1. We leggen de sinushyperbolicus door de punten

bij 2,5 en 5 kV. De beginspannig: V = 5 kV.
0

Substitutie van J a sinh bE in (4.1.3) geeft de vergelijking:

of

E

I a-(E-i)/s/hh (e-i)
E~

Voor de integraai vinden we [4.11]:

~

= - j ,r/~ = -t. .
()

of

=

t =-:.1 .,4 ~h (/;,5/.2 )

C:a.wh C"· E..",. /.t.)
(11.1.4)

Voor de kromme onder 1 vinden we J

-5 -6
J == 2,29.10 sinh 7,94.10 E. (E

2,32.10-
3

sinh 7,01.10-
7

E en voor 2:

in Vim, A in A/m2 ).

We kunnen nu met (4.1.4) t ais funktie van E berekenen. De resultaten

zijn uitgezet in fig. 4.1.9. We zien dat de gemeten krow~en ingesloten

zijn door de ben~derde, berekende krommen. We konkluderen hieruit dat

wanneer we met (4.1.3) het ex~cte verloop berekend zouden hebben, dit

met de meetresultaten nagenoeg aveJ:een zou kamen. Het belanq hiervan is

dus dat de afaame geheel bepaald wardt door (4.1.3) en de stationaire

V - I karakteristiek. Zoals we verderop zu~len zien is dit lang niet

het geval.
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4.1.4. Afname karakteristiek van glas; oplading met vlakke

elektroden.

Dit experiment werd uitgevoerd met een in het laboratorium aanwezige

glasplaat van 70 cm ¢, 1,5 cm. dik. De experimentele techniek is

helemaal gelijk aan die in hfdst. 4.1.3. Als registreerinstrument

werd niet een scoop, maar een recorder gebruikt.

In fig. 4.1.11 vindt men een voorbeeld van een serie afnamekarak

teristieken voor een beginspanning van V = 10 kV. We zien dat deo

van t tot
o

invloed van t op de afname
o

de invloed van t moet men
o

in het feit, dat er tijdens het aanleggen van V in de buurt
o

elektroden, ruimteladingen opgebouwd worden. Op deze maniervan de

zoeken

8 min. Voor t > 8 min is de verdere
o

karakteristiek nihil. De oorzaak van

de spanning V
o

langzamer. Dit is

karakteristiek afhankelijk is van de tijdsduur t , gedurende welkeo .

is aangelegd. Met grotere t verloopt de afname
o

duidelijk te konstateren voor waarden

wordt als het ware de kapaciteit van de glascondensator vergroot.

tens lotte is de reciproke gereduceerde spanning V Iv
o

als funktie van de tijd uitgezet voor V = 18,1 kV. Er is een gering
o

verschil tussen de positieve en negatieve spanning. Dewaarden zijn

In fig. 4.1.12 is de gereduceerde spanning v/v als funktie van
o

de tijd t uitgezet met als parameter V . We zien dat voor waarden
o

van V van 3,5 kV tot 25 kV geen significante verschillen optreden.
o

In fig. 4. 1 . 13

gekorrigeerd voor de drift van de elektrometer. De in Kg. 4.1.11

geregistreerde karakteristieken zijn opgenomen met de elektrometer

610 B, die zoals we gezien hebben in hfdst. 3.2, over een tijd va~

1 minuut een belangrijke drift vertoont.

Theorie.

Zou men in dit geval de afnamekarakteristiek berekenen door gebruik

te maken van vergelijking (4.1.3) en de stationaire Y-I karakteristiek,

dan zou men een exponentiele afname mogen verwachten. Immers de gemeten

stationaire I - V karakteristiek volgens fig. 4.12 was lineair.
12

Voor de karakteristieke tijdconstante vinden we dan: ps = 0,270.10
-12

8,20.8,854.10 sec. ~ 20 sec. (19,6).



I; ¥/. /t .sueD/oS 6Aeelt~ o"tLaa.cI*a.ItJt~4~lJ-iI;ek

van !jL4S I ~:= 10 k~

t~

d .... I

If)
• I

IfJO



v. •l,S"lev.

i:.
v, =- '0" 6 kYo

;n .sec.
...

t • I .-

Jo fb If) 86 I~



-85-

Uit fig. 4.1.12 vinden we dat de spanning gedaald is tot een

waarvan van lie na een tijd van ca. 50 sec. Bovendien is de

afname niet exponentieel maar

5;0

x
o

1,0

hyperbolisch.

,flet:?ROke 7CCI'h" ,it., ai,

.~"Ir~,.e I'#Ir ~ ~Q'P"tJJr

fJL.s , Jt;, = 18,1 kit

o

Fig. 4.1.13.

i: In sec...
If) /(1./)

We hebben in hoofdstuk 3.2 gezien, dat wanneer de oppervlakte13ding

a van dezelfde grootte orde is als de hoeveelheid lading pel opper

vlakte-eenheid van de vrije ladingsdragers n.d en de elektroden bovendien

injekterend zijn, er een kwadratische afhankelijkheid tussen V en I

(of J) te verwachten valt volgens:

(4.1.5)
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Substitutie van (4.1.5) in (4.1.3) of

-!= ~ E,.
/

ot

geeft: - £04- /'" {; 1/ ya-f -7.

C

A& jde
d 2

iJ

..l. .L = ,.,u B ~ -t
~

f/ Yo d~

~/p - /.;. ,At&It.~ (4.1.6)
d.l.

De faktor 8 =~ is de fraktie vrije ladingsdragers van de totale
nt

ruimtelading in het materiaal.

Is de ruimtelading opgebouwd door aIleen vrije ladingsdragers dan is

8 = 1, in het andere geval is 8 < 1.

We nemen hier aan dat 8 ~ 1 omdat de tijd t in fig. 4.1.11 slechts
o

een geringe invloed had op de afname. We kunnen (4.1.6) nu toepassen

op de meetresultaten in fig. 4.1.13, waar we zien dat de meetpunten

nagenoeg op een rechte liggen. Merkwaardig is echter dat volgens

(4.1.6) de beginspanning V rechtevenredig is met de helling van de
o

V/V - t karakteristiek, terwijl uit fig. 4.1.12 blijkt dat experi~en
o

teel V nauwelijks van invloed is op de afname karakteristieken V/V - t.
o 0

Deze discrepantie tussen theorie en experiment is ook al dOOL andere

onderzoekers opgemerkt [4.12].

Berekenen we nu de beweeglijkheid u voor V = 18,1 M(, dan vinden we:
o

v,! -10 btYKs .
~J--'·dId

=- to ~

~b
-to

HI tj/ls~rk?"bFel = 10 ,
-10

m ~tY.s
~;,~g(Ve,,/ = 5~':< . /0
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Gezien het feit dat de afhankelijkheid van V in (4.1.6) niet
o

experimenteel bevestigd wordt, is het duidelijk dat van deze

waarden alleen de grootte orde van betekenis is.

De hierboven gegeven procedure voor het interpreteren van de

experimentele resultaten en de berekening van beweeglijkheden

is reeds eerder toegepast door Mc.Curry e.a. [4.13].

De omvang van zijn experimenten zijn echter beperkt, zodat het

niet gerechtvaardigd is tot strikte konklusies te komen. Hij vindt

b.v. dat de berekende beweeglijkheden afhangen van de materiaal-dikte.

Een meer strikte mathematische afleiding van (4.1.6) geeft Wintle

[4.14] , waarbij uitgaande van de vergelijkingen uit (2.2.1).

Bovendien vindt hij een lineair verband tussen V en t in de tijd

dat de ruimtelading in het materiaal opgebouwd wordt.

Met behulp van de gemeten soortelijke volume weerstand kunnen we

nu met lip = n~q en de eerder gevonden ~ de vrije ladingsdragers

concentratie vinden:

2 .
Per cm vlnden we dus een hoeveelheid lading in het materiaal

10 -19 -8 2
n.d.q= 5.10 • 1,5 . 1,6.10 = 1,2.10 C/cm

V
en voor de oppervlaktelading volgens a = E E -:

o r d

a = 8,854.10-
12 3

8,2 18,1.10

1,5 10-
2

8,75 .10-
5 c/m2

-9 2
8 , 8 • 10 C/cm .

We zien dat a en ndq van dezelfde orde van grootte zijn, nl.
-8 2

'" 10 C/cm.

In hfdst. 4.2 zal het resultaat van enkele a.ndere experimenten

met glas (opgeladen door iOn.l.Satle en elektroden) besproken worden.

Ook zal er een vergelijking '",orden gemaakt met elders gevonden waarden

voor ~.
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4.2. Een opstelling voor het meten van lading op vlakke dielektrika.

4.2.1. De opbouw van de opstelling.

De kern van de opstelling bestaat uit een mobiele tafel. Hierop

wordt het dielektrikum bevestigd en kan dan onder de meetprobe

heen en weer bewogen worden of onder de hoogspanningselektrode

worden geplaatst. Alleen over het meetsektor trajekt krijgt de

recorder aan de X-ingang een signaal van de verplaatsingsopener

(i.d.g. een ten-turn potmeter) en aan de y-ingang het meetsignaal

van de probe toegevoerd. Deze opstelling met vaste probe heeft

het grote voordeel, dat de elektrometerkabel niet beweegt en

dus ook geen lading kan genereren.

In fig. 4.2.1 is de opstelling schematisch weergegeven. In fig.

4.2.2 en 4.2.3 ziet men de opstelling in werkelijkheid met in fig.

3.2.9 een detail opname van de meetprobe. De hoogte van de probe

tot het dielektrikum kan met behulp van een schroefas zeer fijn

ingesteld worden.

t
x
y

_/!!"Obe ___
h'JOCOl'

- --_._~- _. ---

tltmd'rjr.
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Langs de rails is een zevental schakelaars opgesteld, die deel

uit maken van de besturing. Deze besturing heeft een drieledige

funktie:

1. Bediening van de recorder. Deze mag alleen over het

meetgedeelte registreren.

2. Bediening vaantje. Tijdens het meten moetje elektrode

van de probe vrij zijn en dus het vaantje moet opgehaald zijn.

3. Bediening van de mobiele tafel.

Om akkuraat een meting uit te kunnen voeren werkt de besturing als volgt:

Fig. 4.2.2.

Fiq. 4.2.3.
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Is de tafel in rust dan staat zij steeds naast de meetprobe.

De probe kan dan gesloten worden met het vaantje en de meter

"genuld" worden.

Om de beweging van de tafel te starten moet een inschakelpuls

voldoende zijn. Om ze te stoppen een stoppuls (de tafel mag echter

na de stoppuls eerst stoppen wanneer ze helemaal naast de probe

staat:). Men heeft dan bovendien de mogelijkheid om de meetprocedure

te automatiseren. Om de tafel opzij van de probe te laten stoppen,

is het niet aileen nodig dat de motor dan afgeschakeld wordt, maar

ook afgeremd wordt. D1t afremmen werd gerealiseerd door de motor

v66r het afschakelen, gedurende korte tijd om te polen. Dit werd

gerealiseerd met een relaisschakeling die is opgenomen in fig.

4.2.4. De kern van deze schakeling bestaat uit een binaire vergelijker,

Ry -1 en Ry -2. Wordt de startpuls gegeven dan is aan de voorwaarde

voldaan en komt de tafel in beweging. Wordt de stoppuls gegeven dan

voigt bij de eerst volgende ompoling van de motor de stop-procedure.

Met behulp van een omschakelaar wordt de tafel op de juiste plaats

onder de Hsp-elektrode gebracht.

De opstelling is voor een groot deel opgebouwd met geprefabriceerd

montagemateriaal.

4.2.2. Het opladen van de dielektrika.

De hoogspanningsbrug van de opstelling is zo uitgevoerd, dat hieraan

verschillende typen van elektroden bevestigd kunnen worden. Alvorer._,

tot het opladen van dielektrika over te gaan, werd eerst de doorsLag

spanning van enkele elektroden, benevens de ionisator stroom c;emeten.

De elektroden/ionisator waren daartoe boven het geaarde metalen oppervlak

van de tafel opgesteld. Stromen werden gemeten met een in de aardleiding

opgenomen weerstand, eventueel geshunt door een condensator, en een

scope die de spanning over deze weerstand registreerde.

De meetopstelling is schematisch weergegeven in fig. 4.2.5.

De ionisator en diverse elektroden zijn afgebeeld in fig. 4.2.6.
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De doorslagspanning tussen twee vlakke elektroden is in de loop

der tijden met grote reproduceerbaarheid gemeten.

o
r---!I----....JR

05COOl3,3/1

Fig. 4.2.6.

Voor de naainaald en kegelvormige elektrode werden de doorslag

spanningen gemeten volgens tabel 4.2/1.

Hier dient opgemerkt te worden dat er reeds voor de doors lag een

relatief grote, sterk fluctuerende stroom kan lopen (pulsfrequenties

afleesbaar tot 4 kHz).
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Tabe 1 4.2./1.

naainaald
(verehro.)

hoogte h pos. spann. neg. spann.

7,5 kV.

18 kV.

stroom

tot 1 rnA.

"

kegel 0,5 em. 6,3 kV. 8,5 kV.
"(messing) 1, a em. 12,5 kV. 19 kV.tonh. ,00

De gemeten ionisatorkarakteristieken I - V (I is de gelijkstroom-

komponent) zijn opgenomen in fig. 4.2.7.

Opvallend is dat er bij positieve ionisatorspanning en een hoogte

h van 1 em., er reeds een doorslag plaats heeft bij 8,5 kV.

De ionisatiestroom zelf was sterk pulserend (fig. 4.2.8). De hier

gemeten korona- karakteristieken zijn in de literatuur reeds lang

bekend [4.15].

Fig. 4.2.8.

1onisa~orstroom, horizontaaL: 2 msec/div.

•

vertikaal 2/15 mAl :::L v+

(de uitlopers van de pieken vullen de hele fo'co ITk,ar zijn net

niet ziehtbaar).
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4.2.3. De invloed van de relatieve voehtigheid op de geleidbaarheid

van perspex (polymethylmethaerylaat, PMMA).

Dit experiment werd uitgevoerd met een perspex plaatje 1 rom dik ,

12 x 15 ern, waarop in de breedte elektroden waren aangebraeht ter

breedte van 1,5 ern. Dit plaatje werd geisoleerd van aarde door een

teflon plaatje van 1 rom dik. Een doorsnede van deze opbouw op de

mobiele tafel vindt men in fig. 4.2.10.

\ \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\'t;\ :L
OJ -,PicaC:C/Q -:-

Fig. 4.2.10.

Een theoretiseh model van dit systeem hebben we reeds gemaakt in

hfdst. 2.1. Infig. 4.2.11. zijn de gemeten op- en ontlaadkarakteris-

tieken gegeven voor V

funktie van de plaats

4,5 kV positieve polariteit met x als

en als parameter de tijd t.

Vergelijken we ze met de karakteristiek van het t~eoretisehe model, fig.

2.1.4, danvalt meteen op, dat de geregistreerde karakteristieken,

veel vlakker verlopen. Dit is het gevolg van de integrerende \\I'-.:rking

van de probe (hfdst. 3.2). Ook zien we dat de gemeten spar.nlng in

het midden na zeer lange tijden niet de spanning van de elektrode bereikt.

Dit is het gevolg van een spanningsdaling, die optreedt wanneer men de

probe boven het perspex plaatje brengt. Nemen we aan dat het veld naar

de probe homogeen is en dat de spanning in het perspex plaatje in de

riehting loodreeht op het oppervlak gelijk is, dan berekenen we voor de

spanningsdaling bij een probe-hoogte van 5 rom de faktor volgens
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r.,."d.H
~'-tv'Jc

/

I 0 til
/+ / !./oS- = J (/

Dit komt overeen met de verhouding van de spanning in het centrum

tot die boven de elektroden. (Dat de spanning boven de ene elektrode

niet gelijk is aan die boven de andere, komt doordat de afstand perspex

probe niet constant was; het plaatje helde enigszins).

In fig. 4.2.12 zijn de gemeten spanningwwaarden in het midden V(x = 0)

als funktie van de tijd uitgezet voor in totaal 3 geregistreerde ontlaad

en 3 laadkarakteristieken, zoals fig. 4.2.11. Het valt meteen op dat

laad- en ontlaadkarakteristieken niet samenvallen. Ook is er geen voor

keur: dan is de ontlading sneller, dan de lading. De 3 laad- ontlaad

karakteristieken zijn allen onder dezelfde omstandigheden geregistreerd.

Alleen werd op een in de experimenteerkamer aanwezige haarhygrometer-'

op de verschillende tijden een andere relatieve vochtigheid waargenomen.

Met behulp van de theorie in hfdst. 2.1 kunnen we nu voor iedere lading

ontlading de bijbehorende soortelijke weerstand van het plaatje perspex

bepalen. Dit werd als volgt uitgevoerd.

ladingt
1

waarbij voor de ontlading de faktor VIVo' voor

Volgens de theoretische

de parameter at, /,/.2 de

We bepalen de tijd
V

de faktor 1 - V- de waarde 0,475 heeft.

karakteristiekeg van fig. 2.1.4 heeft dan

waarde 0,4. Kennen we voor t
1

het gemiddelde van alle laad- en ont

laadkarakteristieken bij een waarde van de relatieve vochtigheid (hij

51% RH dus het gemiddelde van 2, bij 56% het gemiddelde van 4 karak~eris

tieken) dan vinden we voor t
1

:

51% R.H. -+ t
1

56% R.H. -+ t
1

690 sec;

142,5 sec.

Met
a h.d

0,4, Q, 6 d h 1 2,"2 t 1 2
. t em, mm en E voor p

£, £, .F:.p
1 r

9
R.H. 51% -+ p 27, 1 10 rim;

R.H. 56% -+ P 5,51 109n,om.
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Bovendien was de weerstand van het plaatje tussen de twee elektroden

met behulp van de opstelling volgens fig. 4.13 eerder gemeten, zoals

besehreven in hfdst. 4.1.2.

De I - V karakteristiek is uitgezet in fig. 4.2.13. We berekenen

daaruit een soortelijke weerstand van: S

f
-= 4· :t - 1,.1.. 'o-~~ .. .t,,5· lOZ'" = d'q s . (0 -r2.H7

..c J. /,~. 10-' IH. :t,'" 10-"" ,//

De relatieve voehtigheid was toen 46%. We hebben dus ook:

In fig. 4.2.14 zijn de drie punten grafiseh uitgezet. We zien dat

ze verrassend goed op een reehte liggen. Nu zouden deze drie experi

mentele punten een onvoldoende basis zijn om te konkluderen dat de

soortelijke weerstand van het plaatje perspex exponentieel samenhangt

met de R.H. Aangezien we in hfdst. 2.5 gezien hebben dat andere onder

zoekers dit exponentieel verband gevonden hadden bij andere materialen,

kunnen we nu stellen dat de experimentele resultaten een eerder gevonden

wetmatigheid bevestigen voor perspex.

4.2.4. Afname karakteristieken van Pyrex S-glas.

Deze experimenten werden uitgevoerd met glassamples van 12 x 15 em,

dikte 3,9 - 10,3 - 19,4 mm van het type Pyrex S 732.01.

(Samenstalling: Si0
2

80%, B
2

0
3

13%, A1
2

0
3

2,25%, Fe
2

0
3

0,05%, Na
2

0

3,50%, K20 1,15%).

Aan een zijde werd een leitsilber elektrode van 12 x 10 em aangebYacht.

Deze elektrode werd geaard met de aarde van de mobiele tafel. De sample

werd op de tafel bevestigd met dunne tweezijdige kleefband.

Het opladen gesehiedde gedurende ca. 2 min. met de ionisator.Tussen het eindE

van het opladen en de eerste meting lag een tijdsspanne van ca. 15 sec.

Twee typisehe ontlaadkarakteristieken, zoals ze werden geregistreerd

als funktie van de plaats op verschillende tijdstippen vinden we in

fig. 4.2.15. We zien dat diffusie met net oppervlak mee slechts van

geringe invloed kan zijn omdat de krommen allen gelijkvormig zijn.

In totaal werd er een twintigtal karakt:eristieken geregistreerd, telkens

weer met een andere oplaadspanning of met een andere sample-dikte.

Het bleek dat met deze ionisator de opla.adspc:,nning moellijk te regelen

was.
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In fig. 4.2.16 en 4.2.17 is de reciproke waarde van de gereduceerde

spanning V/V uitgezet als funktie van de tijd. De spanningswaarden
o

V zijn voor een vaste waarde van x als funk tie van de tijd bepaald.

Meestal was de plaats het midden van de karakteristieken in fig. 4.2.15.

(Hier dient nog opgemerkt te worden dat gemeten spanningen, evenals

bij vroegere metingen, gekorrigeerd moeten worden voor de kontakt

spanning van de meterschakelaar) .

De spanning V werd gevonden met behulp van de ijkkarakteristieken
o

van de probe.

Theorie.

Het valt ons meteen op dat de karakteristieken van fig. 4.2.16 en

4.2.17 geen rechten zijn, zoals we dat wei gevonden hadden bij een vorig

experiment (hfdst. 4.1.4).

Bij de daar behandelde theorie werd er aangenomen dat de oppervlakte

lading in het materiaal geinjecteerd werd en daar een ruimtelading op

bouwde. Zodoende werd in die theorie het transport van lading door

reeds in het materiaal aanwezige vrije ladingsdragers verwaarloosd.

De invloed van vrije ladingsdragers op de afname werd in rekening

gebracht door enkele onderzoekers. Kanazawa e.a. [4.16] geven daarvan

de meest strikte afleiding, daarbij gebruik makende van het reeds

eerder gerefereerde werk van Wintle [4.14].

Davies [4.17] geeft een afleiding, waarbij hij echter de bijdrage van

de ruimtelading in het materiaal tot de probe-potentiaal verwaarloost.

Het resultaat van zijn berekening is de formule:

waaruit

met voigt:

of korter:

,)
(4.2.1)
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met S = 11- e .d i 4 £". f; ;

Z = g~E~/I1~.

Voor h ....O gaat tit -+0. Voorkieine n kunnen we dus de e-macht

in een reeks ontwikkeien. Dan~igt:

(4.2.2)

voigt, indien n'-' 0A- ~ t:
.1d.1

/+..L.~~.t,
:t d 2

Aangezien t/.2~1: =

We zien dat dit siechts een faktor twee afwijkt van het resuitaat

(4.1.6) gevonden in hfdst. 4.1.4.

Omdat we bij de berekening van ~ en n een benaderende rekenprocedure

voigen is het resuitaat van Davies voidoende. Werkt men de experimenteie

resuitaten exact uit, dan is het resuitaat van Kanazawa te prefereren.

Op het tijdstip t
1

, het tijdstip van de eerste meting, t
1

sec na het

einde van de opiading, is de spanning V(t
1

) voigens (4.2.1):

..L
25

Voor de verhouding V(t
1
)/V(t) vinden we:

) ~/~

~ J/ tN-is e - / /!2,S

j/ £I/I/(t) -=(/.,.is)e ~,/?" _ //:2 5'

of met

A 1 / I-f- 2$ )

B e CI/Z _ / /1-1-2.5 ;

/' -C/Z- ,) /
{e - /1// B . (4.2.3)
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We zouden nu de rekenmachine voor iedere karakteristiek in de

fig. 4.1.16 en 4.1.17 de beste T, A en B kunnen laten uitzoeken.

Een soortgelijk rekenprogramma hiervoor is binnen de groep in ont

wikkeling. Om tot (benaderde) resultaten te komen, werd voor de

bepaling van A, B en uiteindelijk ~ en n de volgende rekenprocedure

gevolgd.

De afgeleide van (4.2.3) is voor t 0:

Voor de bepaling van T nemen we de gemeten dielektrische constante

tITe - Bm.

bepaald.

Met een punt op de karakteristiek vinden we dan A volgens A

Dan volgt voor t
1

, t
1

= Tln (A + Bm).

Voor de spanning aan het einde van het opladen volgt V
ow

(e t1 /
T

_ A)/(l-A). We berekenen dan n en ij met:

(£ =8,2) endegemetenp (hfdst. 4.1.1en4.1.2).
r dm dm

Nemen we verder aan dat dt t=O ~ dt t=t dan hebben we Breeds
1

n - ~ . (f -J. £tJ L ,. J;w /d.~

~ = //~.e.h

Bovenstaande procedure werd 1x gevolgd voor iedere glassample.

Voor de glassample van 19,4 mm konden geen A en B bepaald worden me

de gegeven T omdat dit leidde tot een tegenstrijdigheid (A> 1).

Voor de glassamples van 3,9 en 10,2 mm vonden we:

Pyrex 3,9 mm

Pyres 10,2 mm

h
? S-. I~ /;A11-1

{~. I()/~.-J

In tabel 4.2.1 zijn de gemeten waarden gegeven naast de waarden volgens

tIT Ae -
m

B

We zien voor grotere tijden grote ven,chillen. Bet is duidelijk dat
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er hier veel betere resultaten behaald zouden kunnen worden,

indien men niet de beste A en B bepaalt met een van elders

gemeten T, maar de beste T, A en B bepaalt direkt uit de

metingen.

We hebben tot nu toe drie waarden voor de beweeglijkheid in glas

berekend nl.

j I/t"i ~4.2.4)

Aangezien deze waarden alleen wat grootte orde betreft van betekenis

zijn, vertonen ze een goede overeenkomst met de door Davies gevonden
-11 2

waarde van ca. 10 m /VS. [4.18].

Er is verder geexperimenteerd met samples, tweezijdig bekleed met.

leitsilber elektroden. De afname karakteristiek bleek overeen te

komen met die van de fig. 4.2. 16 en 4.2.17.

Tabel 4.2./1.

Pyrex 3,9 mm Pyrex 10,2 mm

V 11,6 kV (+) V 8,8 kV (- )
_t1 t 1

t-t m m t-t m m1
gemeten

1
gemetensec. sec.

0 1,00 1,00 0 1,00 1,00
10 1, 11 1,15 10 1,14 1,16
20 1,22 1,32 20 1,27 1,32
30 1,36 1,50 30 1,42 1,50
40 1,48 1,69 40 1,60 1,69
50 1,62 1,89 50 1,77 1,! S9
60 1,75 2,11 60 1,98 .2,11
90 2,25 2,86 70 2,13 2,34

120 2,80 3,79 80 2, '+2 2,59
150 3,42 4,93 90 2,60 2,86
180 4,11 6,33 120 3,42 3,77
240 5,98 10,2 150 4,30 4,88
300 7,31 15,9 180 5,20 6,23
360 9,4 24,7 2'+0 7,60 9,89
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4.2.5. Afname-karakteristieken van Perspex.

Er is geexperimenteerd met een perspex-plaatje van 1,1 mm dikte.

In hfdst. 4.2.3 hebben we gezien dat de relatieve vochtigheid mede

sterk de geleidbaarheid van perspex bepaalt. De relatieve vochtig

heid in de experimenteerruimte was niet steeds constant maar ver

anderde, zeker over langere tijden (» 10 uur). In fig. 4.2.18

zijn twee afname-karakteristieken opgenomen. Tijdens de afname van

de negatieve lading (boven), die ca. 1 uur duurde, was de relatieve

vochtigheid constant 52%. Dit was niet het geval tijdens de volgende

afname van positieve lading (beneden). De relatieve vochtigheid nam

tijdens het experiment af van 58% naar 48%.

Het opvallende aan deze krommen is, dat ze meteen na het opladen een

eigen karakteristieke vorm aannemen, die dan tijdens de verdere

afname behouden blijft. Dit zou er op kunnen duiden, dat het materiaal

niet homogeen is.

In fig. 4.2.19 is de reciproke waarde van de spanning, l/v , uitgezet

als funktie van de tijd op de in fig. 4.2.18 gegeven doorsneden.

We zien dat de punten voor tijden 5 min op een rechte liggen.

Voor de positieve afname geldt dit alleen gedurende de eerste 115

minuten. Het punt (V(t},t = 395 min) ligt niet meer op de rechte als

gevolg van een daling van de relatieve vochtigheid in de kamer.

Theorie.

De theorie is reeds behandeld in hfdst. 4.1.4. Door (4.1.6) met

8 = 1 te delen door V vinden we:
o

Met deze betrekking kunnen we uit de hellingen van de rechten in fig.

4.2.19 de beweeglijkheid ~ bepalen:

We vinden:

R.H. 52%,negatief

R.H. 58%,positief

]1

fl+

_, ( 0-12 2/),9.1 ill Vs J

n -13 2
v,82.10 m /Vs
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Aangezien de relatieve vochtigheid in de experimenteerkamer niet

regelbaar was, werd er niet verder geexperimenteerd met perspex.

Immers het is dan niet mogelijk reproduceerbare metingen te doen.

Bij de beeindiging van bovengenoemde experimenten bedroeg de

relatieve vochtigheid ca. 45%. De afname van een negatieve lading

verliep zo langzaam, dat het experiment afgebroken werd.

Om de opstelling zou een gesloten kast met een gesloten lucht

circulatiesysteem kunnen worden gebouwd, waarbinnen de relatieve

vochtigheid nauwkeurig geregeld zou kunnen worden. Eerst dan is

het zinvol uitgebreide experimenten te doen met perspex en andere

materialen met een zodanige dikte dat de geleidbaarheid mede bepaald

wordt door de relatieve vochtigheid.

4.2.6. Afname-karakteristieken van Teflon.

Dit experiment werd uitgevoerd met teflon plaat van 1 mm dik.

Aangezien teflon plaat van deze dikte niet vlak is, werd ze opgeplakt

op een koperen plaat met een dikte van 1 mm.

De afname van de door de ionisator opgebrachte lading gaat zeer

langzaam. Dit is de reden dat er maar twee karakteristieken zijn

opgenomen. Ze zijn weergegeven in fig. 4.2.20. In de eerste plaats

valt het op dat de afname van de positieve lading veel sneller

verloopt dan de negatieve. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de

positieve oplading met het eerder nog niet "gebruikte" teflon plaatje

werd uitgevoerd. Verder valt het op dat de ladingsverdeling, vooral

direkt na de oplading, onrustig is; de gemeten potentiaalkrommen

veranderen voortdurend van vorm.

De waarden van de potentiaal op de in fig. 4.2.20 aangegeven door

sneden AA' en BB' zijn als funktie van de tiid uitgezet in fig. 4.2.21.

We zien dat de potentiaal in een relatief korte tijd met ca. 10%

van de oorspronkelijke waarde daalt tot V'. De oorzaak hiervan zou het

dunne laagje lijm kunnen zijn, dat zich tussen het teflon en het

geaarde koperen plaatje bevindt. Dit laagje heeft nl. een veel hogere

geleidbaarheid dan het zeer goed isolerende teflon.
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Na de geringe snelle daling voIgt een lineaire afname tot ca.

de halfwaarde van de potentiaal V:

Theorie.

In hfdst. 4.1.4 is de theorie gegeven voor het geval dat de invloed

van (thermisch) vrije ladingsdragers op de afname van de lading

verwaarloosbaar is. Er werd ook opgemerkt dat uit de strikt mathe

matische afleiding van Wintle volgde dat de probe-potentiaal lineair

met de tijd afneemt tot de halve-waarde van de beginspanning [4.14].

In die tijd wordt namelijk de ruimtelading in het materiaal opgebouwd.

Na de halfwaarde tijd voIgt de hyperbolische afname. Blijkbaar wordt

bij de materialen glas en perspex de ruimtelading reeds opgebouwd

tijdens het laden. Bij teflon daarentegen is de opbouw van de ruimte

lading duidelijk af te leiden uit de lineaire afname in de beginfase.

In formulevorm luidt het resultaat van Wintle uit (4.1.6) met e = 1:

VlIX>r i: ~ d ~tV' .)

~Ot7 r -£ ~ IX51;':1/ .

Uit de helling van de rechte in het lineaire gedeelte van de grafiek

kunnen we nu de beweeglijkheid van de ladingsdragers bepalen volgens:

met

/

.J -3
« '" / c> /1"1'1 •

J

vinden we:

-/S"
" It)

If" =0j" 11k

If" =~~-: t)kv'
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Ij· f. 2 ..11. fJL..hQM4t lcil~kieA'$"lillc

~"-LDh I IHIH. o:i-.

Vo =~Jo kll. ~.

o ,,, /If)

Voor de haifwaarde tijd t.G.v. V' = 0,9 V voigt:
o

We vinden:

= gdj I tuu~. J

= /~y ~ ..
Voor het iaatste meetpunt berekenen we dan met

Voor
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De gemeten waarden bedroegen 0,332 en 0,275.

De experimentele resultaten passen dus verrassend goed bij de

theoretische waarden.

Over de oorzaak van de spreiding in de gevonden beweeglijkheden

kan op dit moment weinig gezegd worden. Daartoe zouden er meer

experimenten gedaan moeten worden, waarbij de externe invloeds

faktoren, zoals relatieve vochtigheid en temperatuur, duidelijk

vast liggen.

4.3. Transferts de charges entre metaux et quelques materiaux

plastiques par frottement dans l'air et dans Ie vide.

4.3.1. Introduction.

Generali tes.

En faisant Ie contact de deux corps, il y aura un transfert de charges

de l'un a l'autre. La quantite de charge transferee est determinee par

la nature des corps, l'ambiance (air, vide, etc.) et la nature du

contact et la pression.

On distingue trois categories de contacts, c'est-a-dire:

1 - Metal - Metal

2 - Metal - Isolant

3 - Isolant - Isolant.

Toutes les trois sont etudiees et jusqu'a ce moment on a trouve une

explication correcte pour Ie cas metal - metal. On suppose que dans

ce cas il y a un transfert de charges qui s'effectue par Ie transport

des electrons. Le transfert commence parceque les deux metaux ont des

niveaux de Fermi different,s,le transfert s'arrete quand les niveaux

de Fermi ont dtteint Ie meme niveau.
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Le contact Metal - Isolant:

L'explication par les bandes d'energie a efe egalement appliquee pour

Ie cas isolant - metal [4.19]. Et avec succes, vu les resultats

experimentaux de Davies [4.20]. Pourtant, il y a des doutes. Surtout,

en cas de frottement on ne peut pas exclure la possibilite de transfert

de matiere et echange d'ions. La matiere de contact a ete discutee

detaillee par Harper [4.21, 4.22].

Le contact Isolant - Isolant:

Jusqu'a ce moment, il n'etait pas possible de donner une explication

suffisante. Le phenomene de transfert est tres complexe. On trouve ce

contact frequemment dans l'industrie qui s'occupe de la fabrication au

du traitement des materiaux plastiques. C'est pour cela que l'on fait

des recherches dans un but pratique [4.23, 4.24]. On trouve que la variation

de la charge en fonction du deplacement est importante. On propose de

faire des mesures de charges en parallelesavec des recherches morphologiques,

a l'aide d'un microscope [4.25].

Les recherches:

Les recherches qui sont decrites dans ce rapport, ant ete faites pendant

deux mois, dans Ie laboratoire d'Electrostatique du C.N.R.S. a Grenoble.

Ce sont des recherchES complementairES aux recherchES sur la conduite des

ch arges electros tatiques, sur dES plaques de mateiiaux plas tiques

effectuees au laboratoiie de haute tension de l'Universite Technique

d'Eindhoven. Au laboratoire d'Electrostatique, 'nous avons deux montages

sur lesquels nous pouvons etudier la charge developpee en frottant deux

corps, un montage dans l'air, un autre sous vide.

Nous avons experimente les corps d'araldite, de pertinax et de fa~on plus

complete du teflon, du polyethylene et du perspex (polymethylmethaacrylaat).

Des recherches ant ete faites sur Ie frottement entre textiles (Nylon,

etc.) et metaux (Montgomery). On atrouve que la charge developpee par

frottement est proportionnelle a la racine carree de la force appliquee

[4.26] .

Dans Ie laboratoire d'Electrostatique, on a etudie de faTon detaillee,

la charge transferee en frottant Ie saphir et divers halogenures alcalins

contre plusieurs metaux [4.27 , 4.28, 4.29].
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Dans le cas du saphir, on a trouve que la charge transferee est la

somme des actions de contact et des effets de pression. Les deux

actions sont independantes. L'action de contact donnant une charge

proportionnelle aux differences entre le travail de sortie du metal

et du saphir. L'action de pression donnant une charge proportionnelle

a la force appliquee.

Pour les halogenures alcalins, on a obtenu la relation entre charge

transferee et pression comme Q rvlogp. On a remarque que le coefficient

de compressibilite des cristaux joue un role important.

4.3.2. Charges transferees entre metaux et materiaux plastiques

dans l' air.

Appareillage.

Pour les experiences dans l'air, nous avons utilise la machine de Montgomery.

Cet appareil est decrit, entre autres, par Montgomery et Lakkis [4.29,

4.30]. Nous exposons ici les principes les plus importants, en ajoutant

des remarques.

L'appareil (fig. 4.3.1.) est forme essen tiellement d'un moteur relie

a un autre (self synchronisation) pour provoquer la simultaniete du contact

et du frottement. Ce moteur sert a donner un mouvement de va-et-vient a
la plaque portant l'echantillon (voir fig. 4.3.2); la vitesse de ce

mouvement peut etre choisie a l'aide d'un regulateur de vitesse.

Nous avons confectionne des echantillons de teflon, de polyethylene,

de perspex, d'araldite et de pertinax represent~s dans la figure 4.3.2.

Le fil metallique est fixe sur un support en cuivre isole du reste par

quatre colonnes de quartz et relie par l'intermediaire d'un cable coaxial

a un electrometre (Keithley 610 C) qui indique la difference de potentiel

apres la separation des deux surfaces qui etaient en contact.

Le contact est realise a l'aide de deux petites bobines alimentees en

courant continu, leurmouvement est declenche a l'instant necessaire,

grace a un interrupteur automatique, tournant avec le moteur. Leur

disposition empeche la formation d'un c.:ourant induit a l'endroit ou se

deroule le frottement (loin de l'axe des bobines).
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Nous rappelons que le fil et le frotteur font entre eux un angle

de 450 , le fil est tendu par l'intermediaire d'une petite poulie,

par une masse variable a volonte. De ce qui precede, on peut dire

que le frottement est symetrique, chaque point du frotteur et du

frotte etant neutre avant le transfert des charges.

L'ensemble est loge a l'interieur d'une cage de toile metallique

reliee a la masse pour assurer sa protection contre tout champ

electrique exterieur eventuel.

Fig. 4.3.1.

1__ .Jj hmr. .1
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Apres le frottement, le systeme et l'electrometre constituent deux

condensateurs en parallele charges par les charges creees au cours

du frottement, connaissant V la differenc~epotentiel,Clet C2 etant

facilement accessibles a la mesure, on a:

Nous signalons que la capacite du systeme (soit C 1) est legerement

variable, ce qui permet de deceler des charges residuelles sur l'echantillon,

car pour avoir des mesures coherentes, il faut que l'echantillon soit a
l'etat neutre et une charge residuelle meme tres faible perturbe enormement

les mesures. Un eliminateur radioactif agit entre deux frottements

successifs comme nous le verrons plus loin.

En plus, pour mieux suivre la variation de la quantite de charge en

fonction du temps pendant que le frotteur progresse sur le fil, nous

avons realise la liaison de l'electrometre avec un enregistreur (Sefran).

Cette liaison nous permet de remarquer quelques faits importants:

- l'evolution de la charge en fonction du temps (aussi important

pour signaler des perturbations);

- la vitesse du frotteur, variant de ca1cm/s a catcm/S.

Nous avons choisi trois vitesses:

- vitesse basse

- vitesse moyenne

- vitesse haute

1,9 em/sec

2,4 em/sec

3,5 em/sec.

La force entre fil et echantillon.

Le fil est tendu par des masses ayant despoids de 7,5 a 100 grammes.

On peut deduire que la force appliquee sur l'echantillon par le fil

est donnee par la formule: (voir fig. 4.3.3):

F
4.p

1
T

T tension dans le fil.
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Avec 1 = 105 mm, p = 2 mm, on obtient le fait qu'il faut reduire

la tension T avec un facteur 4 P/l = 0,0761 pour obtenir la force.

Celui-ci variant ainsi de 0,571 a 7,61 grammes.

L

I
(IHiISS~)

Fig. 4.3.3. La force (deviation p exageree).

Elimination de charges.

T =of Tcos« i

{()~ IJ( ~ '0/'IL ~

..• "F ~ ~·7J'L.

Vu la necessite de la neutralite totale de l'echantillon et vu sa tres

faible conductibilite electrique, nous etions amenes a utiliser certaines

methodes pour assurer l'elimination totale des charges residuelles.

Une methode, c'est le nettoyage de l'echantillon apres le frottement

par l'alcool. Une autre methode nettement plus efficace, consiste a
utiliser un eliminateur radioactif (le tritium H

3
provenant de cibles

d'accelerateurs du CENG* et fixe sur du tantale ou du titane et dispose

sur un disque de cuivre). Ce dernier est dispose de telle fa~on, que
et

l'echantillon vient se mettre juste par dessus (quelques mm) la neutrali-

sation se fait en l'espace de quelques secondes.

La technique utilisee consiste a enfermer le radioactif dans une petite

enceinte recouverte par une piece de grille, laquelle est reliee a la

masse (voir fig. 4.3.4). Le radioactif a pour effet d'ioniser l'air dans

son voisinage et ces ions viennent se neutraliser avec'les charges

presentes a la surface des materiaux plastiques. La grille reliee a la

masse sert a capter les ions, qui sont de meme signe que les chdrges

a neutraliser. Cette methode a ete appliqueeavec de ties bo~resultats

dans l'air, mais comme on vient de le voir, il est impossible de l'appliquer

dans le vide ou les experiences seront beaucoup plus longues, les molecules

*CENG = Centre d'Etudes Nucleaires a Grenoble.
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ionisables sont rares, ainsi que les parcours des rayonnements qui

atteignent les parois de la cloche de verre.

echo" ""//01'1 ---L I // _---~r,.iit!!-

.~ 1------~L---'.~6_C"~~

-=$---i"9'P""--O:=::..:,.:....:~=---__~_ _ _ .

Fig. 4.3.4. Schema de l'elimination par radioactif.

Charges transferees entre l'or et le teflon, le polyethylene,

le perspex, l'araldite et le pertinax.

Nous avons etudie la charge transferee par frottement entre un fil

d'or (le diametre de tous les fils utilises est 0,3 mm) et les materiaux

nommes ci-dessus.

Dans le cas du contact teflon-or, on voit la reponse donnee par

l'enregistreur, pour toutes les vitesses, dans la fig. 4.3.5.a, b,c.

On peut remarquer que la charge est independante de la vitesse, ce qui

est aussi valable pour les experiences qui suivent (voir aussi [4.32])

Apres chaque mesure (un frottement) il est necessaire de decharger

l'entree de l'electrometre avec l'interrupteur, destine a cet u~ gee

Dans la fig. 4.3.5.d. on voit l'importance de l'elimination car, dans

ce cas l'eliminateur radioactif avait ete ecarte.

Nous avons vu que, lorsqu'on fait des mesures repetees, dans le cas du

teflon la charge transferee reste invariable. 11 en est de meme pour

le polyethylene et le perspex. Pour l'araldite et le pertinax la

charge s' accroit a chaque frottement. La reproductibili te est aleatoire,

c'est pour cela que nous n'avons pas poursuivi les experiences avec

l'araldite et le pertinax.

Dans le tableau 4.3/1. nous avons fait figurer la charge transferee

(en volts, donnee par l'electrometre) utilisant une masse de 100 gr.

On indique le signe de la charge sur l'echantillon (le contraire de la

charge mesuree, en raison du principe de la conservation de l'electricite

L:q = C
te ).
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Pour l'araldite et le pertinax, la valeur indiquee est la charge

acquise apres le premier frottement et apres un long repos avec

nettoyage (alcool) pour eliminer les charges eventuelles.

Tableau 4.3/1. Frottement contre l'or

Material Signe de la charge Charge nette en volts
sur l'echantillon G = 100 gr.

Teflon - 2,90

Polyethylene - 1,70

Perspex + 4,90

Araldite + 1,02

Pertinax + 0,40

(La valeur donnee pour le teflon, le perspex, le polyethylene est la moyenne

de deux experiences).

Une serie triboelelectrique est une liste de materiaux (generalement en

colonnes)telle que, pour un de ceux-ci choisi, le contact avec ceux qui

le precede est positif et avec ceux qui le suivent negatif.

Quand nous comparons nos resultats avec ceux fournLs par la litterature

([4.30 p. 162, 4.31]), nous trouvons, en prenant pour l'araldite et le

pertinax respectivement l'epoxy resine et la cellulose acetate un accord

complet.

Finalement nous faisons un calcul de densite de la charge superficielle.

D'abord il nous faut connaitre la surface frottee par le fil. La longu~ur

de cette surface est L = 2,5 cm. Pour connaitre la largeur, nous utilisons

le dessin de la fig. 4.3.6. La largeur de la surface frottee est: 2 a R.

Pour a on trouve tan a = p/~£ ou si 2p/£ « \ : a ~ 2p /£ et ainsi:

2aR

Et la surface S =~ R. L et avec L

,1 = 105 mm. On trouve:

2
S = 3,80 nun •

2,5 cm, R 2 mm, p 2 nun,
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Sans doute, cette valeur est une approximation de la surface

touchee en realite.

Fig. 4.3.6. Largeur de la surface frottee

On peut trouver la charge trans feree avec Q = CV. Pour C nous avons

mesure C = 96,0 pF (200 Hz). Ensuite nous trouvons pour la
tot

densite de la charge superficielle pour le teflon ( v = 2,90 V.):

a =
CV--=
S

2
80,5 pC/nun

Pour un systeme teflon-cuivre, different du notre, mais ayant aussi

un contact en frottant, on a rapporte une valeur a = 200 pc/nun2 [4.32J.

Davies [4.20] a rapporte des valeurs moyennes dans des experiences

seulement de contact sur le polyethylene et du verre respectivement

12 et 17 Pc/nun
2

.

Charges transferees entre metaux et le teflon, le perspex, le

polyethylene en fonction de la pression dans l'air.

Les metaux utilises sont: l'or, le platine, le cuivre et l'aluminium

ayant pour valeur de travail de sortie (workfunction) respectivement

4,6 eV, 5,3 eV (5,4 eV), 4,1 eV et 3,0 eV. Le diametre de chaque fil

etant 0,3 mIll.

En raison de la rigidite des fils de platine et d'aluminium, pour les

masses les plus legeres, la tension du fil n'est pas propertionelle au

poids (masses utilises: 7,5 gr - 12,0 gr - 18,5 gr - 30 gr - 42,5 gr

- 100 gr).

Une consideration theorique montre que la relation entre la force
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appliquee F et la charge tFansferee; en cas de materiaux plastiques

s'exprime par la formule [4.30, p. 187 et 188]:

Q - F
a

, 1/3 S a. st.

Dans le cas Q _ F 1/ 3 on a une d~formation complete du materiau et

dans le cas de l'autre extremite Q - F lescontacts individuels entre

les deux surfaces sont proportionels avec la force (le contact etant

etabli par des irregularites superficielles).

Nous avons mesure la charge transferee dans divers cas de materiaux

plastiques - metal, en fonction du poids, en presentant 12 graphiques

de la charge en fonction de la pression. Ensuite nous avons repete

toutes les mesures, soit au total 24 graphiques (v. les fig. 4.3.7 ,

teflon et fig. 4.~8, perspex et polyethylene). On voit que les

mesures obeissent a la loi Q - 1/3 S a S1 . Sur ce dernier

nous avons trouve une exception donnant a = 0,22 en cas de perspex

platine . En calculant la moyenne des deux mesures correspondantes,

nous avons exprime la charge en fonction du travail de sortie dans

fig. 4.3.9~~, ~, £. En general on voit une augmentation de la charge

avec la valeur de travail de sortie ¢. Dans la fig. 4.3.9.£, DOus

avons aussi donne les valeurs de compressibilit~sdesmetaux relatives

(prenant pour l'aluminium la valeur 1). On constate que la compressibilite

augmente avec le travail de sortie. Les valeurs absolues sont exposees

dans le tableau 4.3/2. [4.33].

Tableau 4.3/2.
I

Metal Module de compressibilite Module
relatif

Aluminium 7.10-5
dynes/em

2
1,00

Cuivre 12.10-5
1,71

Or 16.10- 5
2,28

-5
Platine 24.10 3,43
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Tableau 4.3/3.

Materiaux "Coefficient of friction II

Teflon 0,05 - 0,1

PolyethylEme 0,6 - 0,8

Perspex 0,4 - 0,5

Dans Ie tableau 4.3/3 nous avons expose les "coefficients of friction"

[4.34]. On voit que Ie teflon fait une exception. Les valeurs de

polyethylene et de perspex ont les memes-grandeurs que les metaux.

Ainsi on peut dire que l'influence de ce coefficient est negligeable.

Dans Ie graphique fig .4:3.9. d. figure la puissance a en fonction du

travail de sortie. Remarquablement les valeurs pour les materiaux

plastiques sont groupees. La puissance a est ainsi determinee

principalement par Ie metal utilise.

Conclusions.

1. La charge en fonction de la pression obeit a la loi Q _ Fa

avec 1/3 '$ a '$ f .

2. La valeur d'a est determinee principalement par Ie metal.

3. Le module de compressibilite du metal utilise semble jouer

un role important.

Dans ces experiences l'humidite relative de l'air variait de 35%

jusqu'a 50% (temperature moyenne 250 C). Nous avons utilise l'actigel

comme dessechant.

4.3.3. Charges transferees entre metaux et des materiaux plas~lques

dans la vide.

Appareillage.

Pour les experiences sous vide nous avons utilise une machine,con~u

par M. Challande, fig. 4.3.10. La machine de Challande, elle ne differe

pas essentiellement de la premiere. Elle se compose d'une cloche en

verre surmontee d'un petit moteur a courant alternatif tournant a

raison d'un tour par minute, undispositifspecial transforme Ie

mouvement de rotation en un mouvement de va-et-vient suivant un arc
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de cercle assurant ainsi le frottement pendant l'aller de l'echantillon

et soulevant ce dernier pendant le retour, comme dans le premier cas.

L'ensemble constitue une capacite dont on peut mesurer la difference

de potentiel a ses bornes a llaide de l'electrometre (Keithley 610 C).

La cloche en verre repose sur une base metallique reliee par l'intermediaire

dlune tuyauterie a deux pompes a vide (primaire a palettes, secondaire

a diffusion). Toutes les precautions ont ete prises pour empecher la

perturbation dex experiences par des charges ne provenant pas du

frottement.

Le frottement sous vide nous a permis de rechercher l'influence de rair

sur le phenomene de transfert.

11 y a une theorie ancienne de Debeau [4.35] qui donne une importance

capitale a l'influence de l'air qui contribue par la formation de

ce qulon appelle la double couche entre les deux surfaces qui se frottent.

Q..-
Fig. 4.3.10. Machine de Challande.
a. Avec la cloche. £,. Sans la cloche.
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Les mesures dans ce cas, ont l'avantage d'etre faites dans le

vide et c'est ainsi que le facteur humidite n'a plus a intervenir,

mais le grandinconvenientc'est la difficulte de proceder a
1 'elimination. Nous avons trouve que l'elimination est plus rapide

dans un vide peu pousse (10-
1

- 5 Torr) avec pompe primaire en

marche que dans l'air ordinaire avec moteur arrete. Ceci s'explique

par l'agitation des molecules de l'air pendant l'extraction d' ou vient

la multiplication des chocs contre la surface de l'echantillon.

Cette remarque cesse d'etre vraie quand la quantite d'air devient

tres minime.

Les experiences.

Nous avons etudie la charge transferee par frottement entre les

echantillons de teflon, perspex et polyethylene contre le fil d'or.

Nous avons deja vu (Chap. 4.3.2.) que la forme des courbes enregistree

par l'enregistreur restait la meme pendant toutes les experiences dans

l'air, tla valeur ne dependant que de la tension du fil et les

materiaux utilises. Maintenant la forme depend des mateiiaux utilises

et le grandeur du vide, car il n'y a pas d'elimination externe.

L'absence d'un eliminateur probablement (elimination uniquement

par de charges partielles ou par les surfaces) arrete Ie transfert des

charges. Ainsi la phenomene est tres compliquee.Il nous faut faire une
-1

exception pour un vide de 10 a 5 Torr. Dans ce cas on a, comme les

experiences le montre, une elimination rapide (quelques secondes) par

les ions dans l'air.

La vitesse de frottement est maintenant plus bas que dans Ie cac, des

experiences dans l'air et vaut 0,19 em/sec. (2,5 em. dans 13,2 sec.)

et la frequence de frottement une minute.

La capacite totale du systeme (electrometre - cable - machine) a

change et vaut ici

111 + 20 pF 131 pF.
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Alors pour comparer il faut mUltiplier les valeurs mesures dans

l'air facteur:
96

0,73.avec un --=
131

Nous divisons les experiences en trois categories:

1. Dans l'air 760 Torr.

2. Vide de ca. 1 Torr.
-4

3. Vide plus petit que 10 Torr.

1. Dans l'air a 760 Torr.
est

La reponse donnee par l'electrometre indiquee dans les fig.

4.3.11.a, 4.3.12.a et 4.3.13.a. En cas de teflon et polyethylene

il n'y a pas d'elimination parce on a deux"pulses" a periode

d'une minute (un frottement, voir fig. 4.3.11.a,marque A).

En cas de perspex il y a un elimination parceque chaque frottement

ajoute une charge et pendant une periode 1e total de charge dans le

systmeme d'electrometre reste constant (fig. 4.3.13.a - marque A).

Apres un certain temps la charge ajouteediminue jusqu'a zero

pendant la duree d'un periode (fig. 4.3.13.a. marque B).

Pour expliquer l'elimination rapide il nous faut tenir compte avec

la conductibilite du material.

Fig. 4.3.14 nous montre la charge transferee en fonction de la

tension du fil (donne par la valeur des masses). Les valeurs de

la tension V sont prises de l'amplitude maximale d'un periode

et apres ca.60 frottements.

2. Sous vide de ca. 1 Torr.

Voir enregistrements fig. 4.11.b et fig. 4.3.12.b. Dans tous

les cas il y a un elimination rapide. L'allumage de la lampe a
decharge ( tenu dans le systeme pour indiquer le vide) produit une

diminuationimmediate de la charge du systeme d'electrometre

(fig. 4.3.11 marque B).

-4
3. Vide flus petit que 10 Torr.

Voir enregistrements fig. 4.3.11. c, fig. 4.3.12. c, fig. 4.3.13. b.

Dans le cas de teflon et polyethylene la charge transferee est

petite (fig. 4.3.11.c et fig. 4.3.12. c marque A).
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Dans le cas de perspex la charge transferee est plus grande

et comparable avec les valeurs donnees en fig. 4.3.8.

Dans le graphique tension-poids les points mesures se trouve

sur une droite (fig. 4.3.14.c.).

On remarque que dans ce vide le systeme de l'electrometre prend

une charge moyenne (qui se developpe en quelquEs minutes) qui

reste presque constanteet est toujours negative (La cloche de

verre est-elle chargee?).

Conclusions.

1. La charge transferee sous vide est comparable a la charge

transferee dans l'air, mais elle est plus petite.

2. La presence de l'air de haute pression (760 Torr) semble de

favoriser le transfert.

5. Literatuur.

5.1. Algemeen.

Betreffende het gedrag van ladingen op isolatiematerialen is een

grote hoeveelheid literatuur beschikbaar. Terwijl de oudere literatuur

soms verwarrend kan werken, kan men in de recente literatuur een

duidelijke ontwikkelingslijn herkennen.

Als bron voor de oudere literatuur kan men de bibliografie van Gross

gebruiken [5.1]. Voor de nieuwere literatuur kan men met succes Qe

reeks Dielektrics raadplegen [5.2]. Dit is een jaarlijke uitgave van

de National Academy of Sciences (NAS) , met "reviews" en bibliografieen

op alle gebieden, waarbij dielektrika betrokken zijni elektrostatika,

en de hiervoor benodigde instrumenten , elektrische eigenschappen van

polymeren enz.

Om op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen binnen

de elektrostatika kan men verder de uitgaven raadplegen, die verschijnen

n.a.v. gehouden congressen, b.v. [1.3, 1.4].

We zullen verder in dit hoofdstuk enkele experimentele technieken

bespreken, die niet alleen interessant zijn, maar eventueel mogelijkheden

bieden voor verder onderzoek.
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5.2. Aanverwant onderzoek.

Het anomale gedrag van bepaalde dielektrika is reeds vroeg herkend

en onderzocht [5.1].

Men bestudeerde de invloed van de laadtijd op de ontlaadkarakteris

tiek en de herstelspanning na het kortsluiten van een geladen kon

densator. Dit laatste is een uitstekende methode om de opslag van

lading in de materie zelf te bestuderen [5.3].

Door de kortsluitstroom te meten kan men het ladingstransport

bestuderen en daarmede b.v. beweeglijkheden bepalen [5.4].

5.3. Fotografie met hoogfrequente stromen.

Een experimentele techniek, waarmee het mogelijk is zowel technologische

materialen (geleiders, half-geleiders en dielektrika) alswel levende

organismen, b.v. planten, of huidoppervlakken, te fotograferen onder

de invloed van een hoogfrequent-elektrische veld is ontdekt in 1939

en sindsdien verder ontwikkeld door de Rus Semyan Kirlian. Eerst

in 1960 kreeg de experimentele techniek de volle aandacht

van de fysica in Rusland.Sindsdien heeft deze methodiek in de U.S.S.R.

een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en wordt deze techniek nu

in aile mogelijke wetenschapsgebieden toegepast. In de U.S.A. heeft

het procede eerst de laatste jaren zijn intrede gedaan en wordt

voornamelijk aileen nog gebruikt binnen de psychiatrie.

Sluit men een vlakke plaat-kondensator in lucht aan op een wissel

spanningsgenerator en voert men de spanning op, dan krijgt men op

een gegeven moment op een plaats een doorslag. Bekleedt men de

elektroden met een dielektrikum en herhaalt men het experiment dan

krijgt men talloze doorslagkanaaltjes, waardoor de dielektrika

worden opgeladen. Brengt men nu een voorwerp tussen de dielektrika

en bekleedt men een van de elektroden met een fotografische film,

dan krijgt men, na ontwikkeling, op de folie een beeld te zien dat

karakteristiek is voorhet voorwerp. Is het materiaal in elektrisch

opzicht homogeen, dan vertoont het beeld een overeenkomst met de topo

grafische structuur. Van levenloze materie zijn de beelden reprodu

ceerbaar, vanlevende organismen niet. Hier hangt het beeld af van

de psysische en fysieke toest:and van het organisme (rust, gespannenheid,

ziekte enz.) .
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Men kan de gloei-ontladingen aan het oppervlak ook bestuderen met een

microscoop. Hiermee zijn prachtige resultaten behaald. Zo bleek b.v.

het ontladingspatroon op de hand een duidelijk verband te hebben met

de physische en fysieke toestand van de mens.

Het gevolg was dat deze experimentele techniek op talloze plaatsen

zijn intrede heeft gedaan binnen de psychiatrie.

Men is er echter van overtuigd dat deze experimentele techniek ook

een zeer waardevol hulpmiddel kan zijn bij het onderzoek van materialen

in de fysica. Literatuur [5.5, 5.6, 5.7].

5.4. Vaste stof-oppervlakte onderzoek (Surface analysis).

Een volledig begrijpen van de eigenschappen van het oppervlak van een

vaste stof, kan aileen indien we voldoende kennis hebben van de

kristallografische struktuur, de chemische samenstelling, bindings

energieen enz., aldus Todd [5.8]. Voor het vergaren van deze kennis

zijn er verschillende mogelijkheden waarvan Todd een overzicht geeft

en de huidige stand van zaken beschrijft.

Een methode om de chemische samenstelling te onderzoeken is de Auger

Electron Spectroscopy (AES). Bij deze AES is het hoodzakelijk een

elektronenstraal goed op het oppervlak te kunnen positioneren. Voor

dit doel werd er in het Post Office Research Station te Londen een

"scannende" elektronenmicroscoop ontworpen, die met relatief eenvoudige

middelen gerealiseerd kan worden [5.9].

Hiermede kan men onregelmatigheden in het oppervlak opzoeken. Bij een
,,;I~

laboratorium bezoek verklaarde men, dat deze methode ook een middel

was om oppervlakte-ladingen te detecteren. Proeven met glassamplcs

hadden di t aangetoond. Het bleven echter terloopse experimentL~n,

aangezien de studie van oppervlakteladingen niet het doel van hun

onderzoek was.

;'~

Dit bezoek vond plaats in het kader van de Thor-excursie naar

Engeland van 2 - 12 juli 1973.
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6. Samenvatting, verder onderzoek.

Samenvatting.

Het verrichte onderzoek heeft een verkennend karakter. Er is een

zekere inventarisatie gemaakt van de beschikbare literatuur en er

zijn experimenten uitgevoerd, waarbij de aandacht voornamelijk gericht

was op de afname van ladingen van isolatie materialen en hiermede nauw

verwante onderwerpen, zoals b.v. meettechnieken. Enkele belangrijke

aspecten t.a.v. het fenomeen ladingen op isolatiematerialen zijn

doorgelicht, b.v. het weglekken van ladingen via de omgeving en de

potentiaal in de omgeving van een geladen dielektrikum. In het bijzonder

zijn de afnamekarakteristieken bestudeerd van glas, pertinax, perspex

en teflon.

In geen enkel geval was de afname exponentieel met de tijdconstante

pE. Steeds gind de afname langzamer. Met de bekende theorieen voor

de afname van oppervlaktelading blijkt het toch niet altijd mogelijk

te zijn de afnamekarakteristiek te voorspellen. Achteraf blijkt wel

steeds dat er een theoretisch model is voor de afnamekarakteristiek.

Voor het opladen van de dielektrika werden twee technieken toegepast,

nl. opladen met vlakke elektroden en opladen met de ionisator. Deze

laatste methode is bij slecht geleidende bouwstoffen in het voordeel,

omdat het ladingstransport alleen door het materiaal zelf kan plaats-

vinden.

Verder onderzoek.

Hoewel er steeds aan een theoretisch model voldaan werd, was het niet

steeds zo dat de invloed van bepaalde parameters (beginsp. V , dikte d)
o

aan de verwachtingen volgens de theorie voldeed. Een andere onduidelijk-

heid is de spreiding in de berekende beweeglijkheden, en in het bij

zonder het verschil tussen positief en negatief opgeladen dielektrika.

De enige weg naar meer duidelijkheid lijkt te zijn: het experimenteren

in een o.ngeving, die kontroleerbaar is, d.w.z. met een vaste samenstel

ling van de lucht, een konstante temperatuur e.d. en het gebruik van

zuiverder materiaal.
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Moleculen in lucht immers absorberen daaruit moleculren (02' N
2

,

H
2

0) en stofdeeltjes (verontreinigingen) zodat de (elektrische)

eigenschappen beinvloed worden door de samenstelling van de lucht.

Een goed alternatief voor lucht is het vacuum [6.1]. Wordt het

materiaal in vacuum ontgast en worden de experimenten in vacuum

uitgevoerd, dan kan men z~ker zijn, dat men steeds hetzelfde materiaal

heeft onder dezelfde omstandigheden. Verder kan de IDvloed van een gas

op de eigenschappen van het materiaal nagegaan worden. Het voorgaande

is van groot belang voor dunne materialen, waarmee vaak gewerkt moet

worden omdat anders de afname van de lading onredelijk lang zou

gaan duren.

Nog niet bestudeerd is de oplading met ontladingen. Korte experimenten

toonden weI aan dat de oplading met een vlakke elektrode een zeer on

regelmatige oppervlaktelading tot gevolg heeft. De roeveelheid opge

brachte lading was gering. Dit was ook het geval met oplading door

een naald (of kegel)-elektrode. Er vond ook geen ontlading plaats.

Door de lage stijgsnelheid van de spanning werd het dielektrikum

door ionisatie al enlgszins opgeladen. De spanning tussen dielektrikum

oppervlak en elektrode bereikte zo niet de doorslag-waarde. Een hoog

spannings puIs-generator zou hier uitkomst kunnen brengen.

De opslag van ladingen in het materiaal zelf, zou bestudeerd kunnen

worden door de "herstel"-spanning, te meten van een ontladen kapaciteit,

opgebouwd uit het desbetreffende materiaal [5.1].
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7. Appendix.

De potentiaaloplossing in het geval van een eenzijdige homogeen

geladen dielektrische plaat.

Passen we de randvoorwaarden (2.6.3b) toe op de deeloplossingen

(2.6.3a) dan krijgen we voor de te bepalen constanten A, B, C,

D,E en F het volgende zestal vergelijkingen:

A -Ah ZJ -Air +J/'e =oe -I-Ce

_ I /1 -~Ir I B -.At, C \ +...lh o-R
/\ne +-1'1 e - /1e =-4

of

,

,
.
~

K..;--C -,lJ--B ':=0

£e (C-B)r .£('2)-ff)=c>
.lJ~~~Dt r E - -;: -=0

g~d
c&oT-I-£lJ~ -£§czo

.2,th
-.I9-.t-.:B+Ce :=0

-.4 ..;... 6' - c ~ ~.AI, :=
trR--Ee.

)

(Jj

(.f)

(3J

(V
(V

{bJ

Eliminatievan A en B door (2) af te trekken van (1),

eliminatie van F door aftrekken van (5) en (6) en substitutie van

F in (5) geeft vier vergelijkingen.

Eliminatie van E door substitutie levert tenslotte het volgend

drietal vergelijkingen op:
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of in verkorte vorm

-A~3 =-(
of- .B - c(ZJ=4

B +fJlJ=h.
)

Hieruit kunnen we A, B en D oplossen met de regel van Kramer indien

de determinant van de coefficienten matrix ongelijk nul is:

.!Jee(-ol ~ _,: )= ()( -~ f: 0 ~
o -/ (J/

/ _ ~9 -1-£ . e ~d -l. £ + £. 4 +'E .e..t,lel ~
E'~ -.£. r €c:. -4.!b ~ £.

of

(7)

Aangezien enerzi jds ,.\ ~ 0 en d > 0

en anderzijds (Z;.:):l< /
voorwaarde (7) steeds voldaan.

is dus aan de
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De terug transformatie geschiedt met:

Of

De potentiaaloplossing in het geval van een tweezijdig homogeen

geladen dielektrisChe plaat.

Bij de potentiaaloplossing van (2.6.4) moeten we nu nog de oplossing

aftrekken van de ladingsconfiguratie in onderstaande figuur 1.
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£"
.z ,= 0 '--__---------£,.-] -_

Z'=-«- L _
Z '=,_ «._1,- __ r::'=============:s-- -- - -

+tY
Fig. 1.

Om deze oplossing te vinden gaan we uit van fig. 2.6.2 waarin

dan in dit geval de oppervlaktelading +0- bedraagt. Voor de

getransformeerde potentiaal onder de dielektrische plaat vinden we:

= -

Terug trans formatie levert:

Met limiet voor h~O gaat dit over in:

Vervolgens dienen we nog de coordinatentransformatie uit te voeren;

z' = -z - d, zodat we dan voor de potentiaal boven de plaat volgens

figuur 1 vinden:
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Trekken we de oplossing af van (2.6.4) dan vinden we:

=

Dit is (2.6.5) •
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