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Voorwoord.

In de bpleiding voor elektrotechnisch ingenieur aan de

Technische Hogeschobl te Eindhoven is het gebruikelijk dat men

na het behalen van het kandidaats-examen een afstudeerrichting

kiest.

Gedurende deze eindfase van de studie dient men een bijzondere

aandacht te besteden aan een specifieke richting binnen de Elek

trotechniek, waarna gedurehde de afstudeerperiode zelfstandig

aan een relevant technisch wetenschappelijk probleem ~ewerkt

Iwordt. I
I

Echter naast deze elektrotechnische opleiding, die ik niet

als een op zich zelfstaande studie beschouw, stond gedurende de

opleiding voor mij de-rol van de mens en de funktie van de

techniek in de maatschappij mede centraal.

De persoonlijke voorkeur binnen het interessevlak van de elek

trotechniek ging voor mij bewust uit naar het gebied van de

hoge spanningen en hoge stromen.

Na het opdoen van enige kennis over dit specifieke terrein was

de volgende stap het zelfstandig verrichten van een onderzoek.

Hiervoor heb ik het onderwerp "het gedrag van ladingen op iso

latie materialen" gekozen, dat gezien het ontstaan van het on

derwerp een motiverende werking van zich deed uitgaan. Het on~er

zoek bestand zowel uit een theoretisch als cen praktisch gedeelte.

In dit verslag is de evaluatie van het afstudeerwerk weer-

gegeven.
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Lijst met de gebruik1~ symbolen.
f
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* Uit praktische overwegj.ngen is hiervoor een ander eenheids
stelsel gekozen.
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1. Inleiding.

,
1.1. Algemeen.

De basis van onze kennis over elektriciteit werd reeds in

het begin van de westerse jaartelling gelegd, toen men elektri

sche verschijnselen waarnam welke duidelijk door de menselijke

aktiviteiten veroorzaakt werden.tl.l].

De term Il e l ektriciteit ll is. afgeleid van "electron ll
, het Griekse

woard voor barnsteen tl.2). ~oals tegenwoordig bekend is heeft

deze stof elektrostatische eigenschappen.

Tot 1700 heeft men proeven gedaan door op lichamen Il e l ektrici

teit ll te brengen d.m.v. wrijven. In het jaar 1733 was het Char

les F. du Fay die twe~ soorten elektriciteit opmerkte, waarna

in 1778 Lichtenberg deze de namen positief en negatief geeft.

D.rn.v. dit wrijven van stoffen die daardoor opgeladen werden

was het mogelijk om een generator te bouwen. Daar het vermogen

dat zoln elektrostatische generator leverde beperkt was, en er

een geweldige bloei opgang kwam van de Ildynamische elektrici

teit ll t.g.v. de ontdekking van de induktiewetten van Faraday

en het generatorprincipe van Siemens, werd de elektrostatika

naar de achtergrond verdrcngen.

In veel gevallen kan men niet meteen vaststellen of het

fysisch verschijnsel nag tot de elektrostatika gerekend kan

worden. Algemeen gaat men er van uit dat in de elektrostatika

geen ladingstransporten optreden, dus ook geen magnetisme.

Zoals we verderop zullen zien is er bij opgeladen isolatoren

ook sprake van een ladingstransport. We dienen de term elektro

statika daarom te gebruiken bij die elektrisehe processen waar

bij het ladingstransport met een relatief geringe snelheid

plaatsvindt ..

De tegenwoordige hernieuwde belangstellingvoor de elektro

statika hecft twee~rlei oorzaken:

1. Bij verschillende produktieprocessen heeft elektrostatische

oplading van bepaalde stoffen of ruimten ongewenste effekten:

Coulomb krachten (aantrekkende en afstotende werking

tussen materialen, waardoor moeilijkheden in het

produktieproces optreden);

ontladingen (b.v. personen die onverwachts een elek

triche sehok krijgen);
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etc.).in zagerijen,bij verfspuiten

- doorslag (explosies in tankers, afzuigkanalen voor

stof,
2. Het zoeken naar mogelijkheden om nuttig gebruik te maken van

de elektrostatika. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- filtering van gassen en vloeistoffen;

- separatie van mengsels;

- elektrocoatingj

- xerografiej

- elektretenj

energieomzetting.

1.2. Doel van het onderzoek.

Het onderzoek dat binnen het Kader van de elektrostatika

verricht wordt kan men globaal verdelen in:

onderzoek naar de elektrost~~che processen in vloeistoffen en

gas sen.;

onderzoek naar de eiektrostatische processen in de vaste stof.

Dit laatste onderzoek heeft een grote ~etekenis gekregen door

de ontwikkeling van de tegenwoordige kunststoffen. Bij de fa

brikage en de legio toepassingen van deze nieuwe materialen

doen zich vaak problemen voor t.g.v. de elektrostatische opla

ding.

Evenals de reeds eerder verrichte studies van van ~yndho~_

ven (1. 3], Gammers [1. ~ en Haenen (1.5.\ zal ook di t onderzoek

zich richten op de elektr~sche processen in de vaste stof.

De aanleiding voor dit onderzoek was het achterblijven van la

dingen op het isolatiemateriaal, nadat het aangelegd elektrisch

veld was weggenomen. Dit fenomeen deed zich o.a. zowel op de
4'1.\._~

isolatiev~nststof-schakelaarsala in het glas van de ozonisator

voor.

Daarom we I'd als doel gestedd om via een Eeeks studies meer

inzicht te krijgen in het gedrag van op isolatiematerialen op

gebrachte ladingen. Dit houdt ondermeer in dat men het gedrag

van de aanwezige restladingen als funktie van re tijd dient te

bestuderen. Nu kan men echter voar een dergelijk onderzoek ver

schillene!tbenaderingen kiezen, daar het aantal variatclen, die

ogenschijnlijk invloed hebben op het laad- en ontlaad-verschijn

sel van het dHHektrikUiJl,groot is.
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Faktaren die net laad- en ontla'ld verschijnsel kunnen befnvloe

den zijn:

- de gebruikte oplaadmethode;

de temperatuur van de omgeving en van het sample;

de vochtigheidsgraad;

- de verontrei~igingsgraaden de chemische samenstel

ling van de omgeving van het sample;

- de kwaliteit van de te onderzoeken stof (struktuur

fouten, verontreinigingen);

- de invloed vanre opgebrachte elektroden;

de ionenkoncentratie in de lucht.

De experimenten dienen daarom uitgevoerd te worden in een gekon

ditioneerde ruimte wa~r men eventueel enkele parameters kan

varieren. Wij stellen ons dan ook in dit onderzoek ten doel om

het ontlaadverschijnsel te bestuderen van ellicele isolatiemate~

rialen. In dit onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan die

materialen waar t.g.v. lange ontlaadtijden relatief weinig van

bekend is omtrent hun elektrostatische eigenschappen.Daarbij

komt dat deze stoffen, zoals perspex, pertinax, glas, P.V.C.,

PE,PET, of zoals teflon en epoxyharsen,veel toegepast zullen

worden.

Er kan hier op gewezen worden dat over dit onderwerp een

grate hoeveelheid literatuur voorhanden is. Door de grote ver

scheidenheid van opvattingen betreffende dit onderwerp in de

publikaties kan men stellen dat het speuren naar de geleidings

mechanismen in isolatiematerialen nag lang niet beeindigd is.

Ret is echter niet de taak van deze vakgroep om een fysisch

onderzo€k te doen aan deze materialen •. Dat wil niet zeggen dat

het dan onmogelijk is om iets te zeggen over het geleidingsme

chanisme in de isolatiematerialen.

1.3. Evaluatie van het binnen de vakg;roep ERG verrichte onderzoek.

Van Eyndhoven (1.3] en GOll~ers [i.4] hebben reeds van en~

kele isolatiematerialen het ontladingsverschijnsel vastgelegd.

In hun experimenten werd het te onderzoeken dielektr~kum d.m.v.

een antlading tussen dit dielektrikum en een erboven geplaatste

aluminiumplaat opgcladen. Daarna werd de aanwez1ge lad±ng op
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het oppervlak van het di~lektrikwn m.b.v. een probe bepaald als

funktie van de plaats en tijd. De probe werd hierbij echter in
J~I:Jkontakt gebracht met~ppervlak van het sample,zodat er een

plaatselijke ontlading van het sample via de geaarde mantel van

de probe plaatsvond. Een vergelijking van de nieuwe resultaten

met de op deze wijze gevonden mectresultaten is dUB niet zinvol.

De meetmethode die Haenan heeit toegepast verschilt van

zijn voorgangers van Eyndhpven en Gommers en wordt in meerdere

in de literatuur vermelde experimenten gebruikt.

Evenals bi j zi jn voorga-ngers word t het diEilektrikum via een

(corona-)ontlading opgelade~. Ha deze oplading wordt het sample

onder de probe gebracht}waar de ladingsverdeling gemeten kan

worden zonder dat de probe in direkt kontakt met het sample

komt. Een vergelijking van de op deze wijze gevonden meetresul

taten met die van van Eyndhoven [1.3.1 en Gommers [1.4.J is dus

niet zinvol. Naast de door Haenen [1.6J genoemde bezwaren kan

men nog stellen dat de omgeving niet gekonditioneerd was.In dit

onderzoek wordt met een gekonditioneerde ruimte gewerkt. De

meetopstelling van Haenen is in dit onderzoek met enkele kleine

korrekties gehandhaafd.

Naast een analyse van de mogelijke transportwegen van de

lading in en vanaf het materiaal, heeft Haenen enkele ladings

afneme karakteristieken gemeten van perti nax, Pyrex-S-glas,

perspex en teflon. De door hem gevonden meetresultaten beantwoor

den grotendeels aan de Inodellen die in de literatuur aaneereikt

worden, ondanks het feit dat de proefnemingen niet in een gee

konditioneerde ruimte verricht zijn.

Resultaten die uit het onderzoek van Heenen genoemd kunnen wor

den zijn:

de veldsterkte aan het oppervlak van het isolatie-

materiaal is klein;

het ladingstransport via de omgeving van het sample

is te verwaarlozen;

- er vindt geen exponenti~le ladingsafname plaats

(De ontlaadtijd is groter dan g..f. ~t'" );

- ondanks de besta'1nde modellen is het niet mogelijk

van een bepaald materiaal een uitspraak te doen over

de verwachte afnametijden van de aanwezige ladingen.
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ABngezien het onderzoek van liaenen een verkennend karakter heeft,

en hierin tevens een gedegen basis is gelegd voor een verder

onderzoek zal het rapport [1.51 veelvuldig in dit verslag aan

gehaald worden om via de ingeslagen weg het gestelde doel te

benaderen.

1.4. Samenvatting van het onderhavi~e onderzoek.

~aar de tot nog toe g~vonden meet~esultaten van de afname

karakteristieken een grote spreiding vertonen is het belangrijk

dat er meer experimenten gedaan worden, mede omdat, ondanks de

spreiding, de afnamekarakteristieken overeenkomen met de opge

stelde fysische modellen. De moeilijkheid om een groot aantal

afnamekarakteristieken te realiseren is dat de samples aller~:

cerst gekonditioneerd dienen te worden waarna de meting van de

afname van de opgebrachte lading kan plaats vinden, hetgeen een

zeer lange tijd, van enkele minuten tot meerdere weken, in be

slag kan nemen.

Daarnaast is het nodig te komen tot een kwantitatteve

bepaling van de lekeffekten. Het eventueel weglekken van de

lading via de omgeving wordt door meerdeDevariabelen befnvloed.

In hoofdstuk l2. zi jn deze variabelen opgesomd en nader geanaly

seerd. Er zijn dan ook in dit onderzoek mettngen uitgevoerd am

de lekeffekten te kwantificeren. Zo is er aandacht besteed aan

de lek lange het oppervlak van het sample. Verder is de invloed

van de R.V. (de Relatieve Vochtigheid) op ce afnamekarakteris~

tie~~van isolatiematerialen bepaald.

Hiermee in verband staat ook de invloed van de R.V. op de soor

telijke weerstand, zowel voor de soortelijke oppervlaktewBer-·

stand~als voor de soortelijke volumeweerstand~vanhet materiaal.

Ook is er een experiment uitgevoer~waarbij de laadstroom

en de afnamekarakteristieken gemeten worden zoals dit beschreven

is door Takada e.a. [1.7J
Naast dit praktische werk is er een verdere literatuurstu

die gemaakt die op dit onderwerp betrekking heeft of er.nauw

mee in verband staat.
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.t. Lleet-technieken yoor ladingsverdeJ.i)'1;e~•

.2.1. Algemeen.

Er zijn meerdere methoden om ladingsverdelingen zowel kwa

litatief als kwantitatief te bepalen. In het verslag van Baenen

(Z.11 zijn deze toegepaste technieken met verwijzingen naar de

literatuur beschreven. In dit gedeelte willen we naast een sa

menve.tting van het gebruikte probesysteem iets dieper ingaan op

de mogelijkheden van het systeem.

De gebruikte probe L!Z·1J bestaat ui teen cylindrische

elektrode die getsoleerd in een geaarde mantel is ondergebracht.

In figuur ~.1.1 is een doorsnede van de probe 2503 weergegeven.

Door Wintle [:l.3J, .r";ord [2.4], en Davies [1·5J zijn afleidin

gen gegeven die ilet verband aangeven tussen de getnduceerde la

ding op de probe elektrode en de lading op het dielektrikum.

Wintle geeft hierbij ook een algemeen verband aan voor zowel de

oppervlaktelading als de ruimtelading in het dielektrikum.

Indien we het dHilektrikum opvatten als een tot V
l

opgela

den kapaciteit (de spanningsdaling t.g.v. het boven het sample

brengen van de probe 'Nord t verwaarloosd) dan kunnen v.e, indien

we de lading aan de oppervlakte gekonc2ntrecrd denken, het meet

circuit voorstell~n zoals in fir;uur 2.1.1. is aangegeven.

Piguur :l.. 1./. Vervangingsschema

van het elektrosta

tisch meetcircuit.

co: kapaciteit van het dielektrikum;

C
l

: kapaciteit tussen het dielektrikum en de aardman

tel van de probe;

C
2

: kapaciteit tussen de probe-elektrode en het opper

vlak van het sample;

C
3

: kapaciteit van de meetkabel, het hulpstuk van de

probe plus de kapaciteit van de elektrometer (20pF);

R : Ingangsweerstand van de Keithley elektrometer

(>- 1014-"l. ) •
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Bet aangegeven vervangings~

no..a. ...
UE.I(TR.D Ii ~7ER.

schema geldt indien het

dHilektriku..rn zich onder de

probe bevindt (het vaantje

is opgeheven).

Uit het vervanGingsschema

figuur 2,.1.1. voIgt de span

ningsoverzetverhouding;

V/Vl= C
2
/(C

3
TC

2
). (~.I.I)

We veronderstellen nu, dat

de lading die in de probe

elektrode getnfluQnceerd

wordt de lading is van een

kapaciteit, gevormd door

twee parallelle platen met

een effektief oppervlak

Aeff.Om meer over de wer

king van de probe te wet en

te komen dient nader onder

zocht te worden, in hoeverre

de werking met dit model

toelaatbaar is.

Rekening houdend met de parasitaire kapaciteit C
l

wordt de la

dingsdichtheid, uitgaande van de relatie CtVl=OnAeff, met
~" '1..e.LQ.~;"(1./.1 ) .c.

Ct=CO+Cl+C2C3~C2+C3 ' oepaald door de volgende relatie:

(~.I.t)

Verderop zullen we aantonen dat C
l
« Co en oak C

l
« C

3
. is

zodat relatie (1. ./.1,) vervangen kan worden door

Ol = .JL
A

(Co +- C 3 + C~c) ) • (fl./. 3 )
efr ~

Voor de kapaciteit C
2

geldt bij benadering C
2

= e~,Aeff / h,

waarmee (2./.3) overgaat in:

O"i. = V (~-t Z;f + ~3e~" j ) ( 2. I. If )

Voor relatie (:L 1./ ) geldt dan:

Vc _ (1. ...c ~ .. h) .
,,- + Eo Ae.H ~

( 'J.. ./. S.) .
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2..2. Bepa1~~ van net effe~tieve opperv1a~.

Indien we de hoogte, h, varH~ren kunnen we ui t de re1atie (i.I.~)

Aeff bepa1en m. b. v. de in figuur 1.1.1 gegevcn proefopste11ing.

- ....- - - . - - -- - ...... ... .. .. - ."

ELElCT(oMn£1l.

fi~ULJt'. 2 2..1 Meetschema voor ijkkromme.

De kabe1kapaciteit, C
3

' is m.b.v. de Wayne Ke~~ Bridge (type:

Universal Bridge 3221) bepaa1d Q~ 292 pF.

In tabe1 ~ .2.1 zijn enke1e waarden van het effektieve op

perv1ak weergegeven die m.b.v. het in figuur L.2.1 o getoonde

schema zijn bepaa1d. Dit 1evert een verzame1ing ijkkromraen die

in figuur 1.2.2 voor een specifiek geva1 (perspex: d=10~~; h1=1,4nm)

zijn gegeven, waarbij in figuur 1.2.3 de gegevens uit de ijk

krornmen zodanig grafisch uitgezet zijn dat de he11ing van de

verkregen kromme overeenkomt met de faktor C
3
/Aeff £0 uit de

re1atie (t./.5.).

Uit deze tabe1 kunnen we vastste11en dat het effektieve opper

v1ak beinv10ed wordt door:

materiaa1 i,.. hI Aeff (i) Aeff (iJ v1/V
& ain mm in rom bJ. j 10 rom

teflon 2,1 1,3 4,23 17,3 5,6 104

5,5 1,2 2,3 26,4 104

perspex 3,7 1,4 5,5
(j)

12,0 6 10 4

2,9 1,7 3,3 20 104

3,5 1,6 2,5 26 104

pertinax 7 1,3 1,0 2,4 25 104

Q) voor h <12rom

® VOOr h >12mm

6J gemidde1de van
drie metingen

Tabe1 i.1.i. Effektieve opperv1ak.
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- de diepte van de probe-elektrode in de geaarde mantel,h l •

het gebruikte isolatiemateriaal, f ....
We kunnen nu geen volledige verklaring geven omtrent de befn-.

vloeding van Aeff door de r~ van het dielektrikum, zoals die

uit de meetresultaten blijkt. Ten~evolge van een grot ere ir kun-
.-oe.,..cI.rop

nen we een daling van het potentiaalniveau waarnemen, welke""Vin.

tabel J.l.l is aangegeven. Behter deze potentiaaldaling kan hi~r

niet direkt de oorzaak van.zijn, daar de probe-potentiaal,V,
I

bepaald wordt door de potentiaalverdeling boven het plaatje.

Het is daarom niet duidelijk hoe fr deze theoretische! effektie

ve oppervlakte kan mede bepalen.

We zien verder dat de overzetverhouding Vl/V sterk stijgt in

dien de afstand hi vergroot wordt.

Ook blijkt dat de opgenomen elektrisehe flux door de probe

elektrode op grotere hoogte,h, groter is. Bij alle [edane metin

gen blijkt verder dat tot een hoogte van 12mm Aeff konstant is.

Dit is ook het geval voor grotere hoogte dan 12mm, alleen heeft

Aeff dan een groterewaarde; figuur :L2.3 toont voor dit geval

een kleinere helling.

Hit de invloed v,:n h en hi op de overzetverhouding Vl/V

moeten we er sterk op bedaeht zijn dat de veldverdeling binnen

de geaarde metalen mantel niet dezelfde konfiguratie behoudt,

bij variatie van h en h'.

Op dit moment wordt er binnen de vakgroep een nader onder

zoek naar de werking van de elektrostatisehe probe gedaan aan

de hand van een op schaal vergroot model. Uit dit onderzoek zal

meer inforEatie moeten komen omtrent de invloed van fr en h'.

Indien de ijk~~roDlme gemeten wordt zonder aarding van de mantel

van de probe en het vaantj~wijken de meetwaarden tot een hoog

te van 20mm niet noemenswaardig van bovengenoemde resultaten af.

In hoeverre de dikte van het isolatiemateriaal het effektieve

oppervlak befnvloedt, is hie~ niet te zeggen. De gebruikte ,

plaatjes hadden allen een dikte van lCmm~

Davies [~.'J raadt aan om de hoogte h in te stellen op .een

waarde die kleiner is dan de hoogte waar de kromme in fi.[uur 1.1..3

afbuigt. Vool' d~ ~o ingestelde hoogten geeft de theorie een goede

DvereenkoQst met de gemeten waarden.
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2.3. O£loDsend vermogen van de probe.

Door verschillende auteurs, o.a. Heyl [2. 1] , Kramer e!.al.[,.g]
wordt gekonstateerd, dat er enerzijds verschillende ladingen op

een folie aanwezig kunnen zijn en dat er anderzijds ladingskon

centratieverschillen kunnen optreden.[2.Q].

Daarom is het belangrijk om een indruk te hebben over het op

lossend vermogen van de elektrostatische probe. Zoals reeds in'

[2.10] is vastgesteld voIgt' de probe meer de ladingsverdeling

dan de potentiaalverdeli.ng. Er zijn enkele metjmgen ui tgevoerd
I

om het oplossend vermogen te bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt

van een definitie volgens welke het oplossend vermogen bepaald

wordt als die afstand waarop twee bronnen zodanig te onderschei

den zijn dat tussen d~ bronnen een intensiteit van 50% van de

bron zelf aangegeven wordt. Hiervoor is de opstelling,zoals in

fi.[';uur ~ .3.1 is weergegeven, gebruikt.

Figuur ~. 3.'

Meetopstel1ing voor

de bepaling van het

oplossend vermogen.

. .
""""~01&:-......:::~...::;.........,;::....-.Jt::.--",:::.......::.........c.--L I ~oLIlT I ~ - n ~TER I RR L

De aluminiwngeleiders A en At zijn ieder lOrnn breed en zijn af

zonderlijk in het horizontale vlak instelbaar. De geleiders

(Aluminium) worden op dezelfde spanning gebracht, waarna de

probe over de opstelling heen beweegt. In tabel :2..3. I zi jn de

waarnemingen opgenomen voar het oplossend vermogen.

AA' in mm BB' in mm h in mm

.Al-plaat niet geaard 60 50 15
II II II 43 50 10

" " II 20 50 6

Al-plaat geaard 32 5,5 15
19 5,5 10
12,5 5,5 5,5

Tabel 2.3./. oploGsend vermogen van de probe.



- 16 -

Ui t daze s\..ul1miere metingen kunnen we konstateren dat de

potentiaalverdeline weI een 1'01 speelt bij de detektie

~~ =r= 1~

J= C,-

.T
xe

_[_c.'3
0..,

van de ladingsverdeling,?nl. door de invloed van de geaarde plaat.

VerdeI' zien we dat het oplossend vermogen afhankelijk

is van de probe-elektrcde hoogte h. Uiteraard zal dit oplossend

vermogen mede bepaald worden door de hoogte hI, de diepte waar-

op de probe-elektrode zich in de mantel bevindt, en van de kon

figuratie van de aardmantel [1. II].

We kunnen hier kon kluderen dat wanneer men eenzelfde probe op

dezelfde hoogte over verschillende samples heen beweegt, dit

niet hetzelfde oplossend vermogen tot eevolg zal hebben.

2.~. Invloed van de parasitaire kapaciteiten.

In figuur ~. 'i.1 zi jn de kapaci tei ten ge M~~e v.. die een

spanningsdaling veroorzaken indien het sample onder de probe

gebracht wordt. Deze kapaciteiten zijn m.b.v. de Wayne Kerr Bridge

gemeten.

C totale kapaci~Geit tusseIl de probe-elektrode en het sample
es

oppervlak.

C totale kapaciteit tUBsen het vaantje en het sample oppervlalc.
vs

C totale kapaciteit tussen de mantel van de probe en het sample
as

oppervlak.

Ui t figuur 2.lI.t kunnen we de

werkelijke kapacitejten C
2

en

C
l

perekenen m.b.v. de geme

ten waarden voor C en C •
es as

Figuur .t. '1.1 keetschema voor de

kapaciteiten C en C
es as.

Biervoor gelden de relaties:

C = C
2 + Cl C

3
/(C

3es
C -- C

l + C2C3/(C3as
Prakticch zijn de zeer lcleine

+ °1) }
+ C ")

2
kapaciteiten

(t..If,I)
(2.Lf.2)

(.(,lpF) moeilijk te

meten' 'l'V\.b. v. de Wayne-Kerr Bridge. De gemeten waardm voor C
es

zijn daarom ook niet betrouwbaar.
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Rekenvoorbeeld:
2Wanneer we Aeff gelijkstellen aan 5,5oon , zie tabel 1.2.1, en

de afstand van de probe-elektrode tot het oppervlak lOmm is dan

knnnen we C0 benaderen d.m.v. de relatie voor een ideale ~apa

ci tei t; Ct = "-E..cr A~f'f/h =4,1. 10-
/
'5" F.

We kunnen dus \1i t relatie(1.4.L) stellen dat Cl~ C •as

.t.5. Spanningsda~inp;.

Wanneer het sample tot Vo is opgeladen en het plaatje onder

de probe gebracht wordt zal er een spanningsdaling optreden.

Wanneer Q de totaal opgebrachte lading is dan geldt v66r de ver

plaatsing van het plaatje, Co = Q/VO en na de verplaatsing

Cl = QZV1 •

Ui t het vervangingsschema '././. knnnen we Cl bepalen nl.

el:. = Co + Cl + C2C3:"!©2 + C3)

en hieruit:

Daar C
3

» C
2

kan deze

Vl/V0 = ~--=l=-=---r::-_
1 + Cl!CO

worden tot

Rekenvoorbeeld:

Indien C
O

= 40pF; h= lOmm; d= lOmm; Cl = 1,5pF; C2= ~lO-15 F,

dan ffidraagt de spanningsdaling 3,6%.
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. 3. De elektriscile veldsterkte '1.an~o'pperv10.kte van een isola

tie materia8.1.

Door de op een dielektrikum aanwezige ladine wordt er zo

weI in als om het materiaal een potentiaal verdeling opgebouwd.

De veldsterkte die boven de geladen isolator bestaat kan mede

de afnamekarakteristieken van de dielektrika bernvloeden. Ten-

gevolge van kosmisehe en radioaktieve stralingen worden er
. .I,£L>

elektron-ionparen gevotmd die de lading opY'oppervlak van het iso-

latiemateriaal kunnen neutraliseren, indien zij door het aanwe

zige elektrisehe veld naar het isolatiemateriaal toe gedreven

worden.

In de literatuur, o.a. bij Wintle [3.IJ ,wordt de exter

ne veldsterkte zeer klein verondersteld en daurom vel~aarloosd.

Nu is er door Haenen in §2.6 een afleiding gegeven voor de po

tentiaal boven een vlakke ~~n of tweezijdig geladen isolator.

Het resultaat wordt door de relaties (2.6.4) en (2.6.5) be~~hr~

V.e.n [3.1J. In di t onderzoek zi jn met behulp van de relcerunaehine

(B6700) enkele potentiaal berekeningen uitgevoerd met als inge

voerde parameters; de dikte van het sample d; de dielektrische

konstante cr ; de straal R en de hoogte Z. Het gebruikte pro

gramma is in bijlage 1 opgenomen. De veldsterkte, binnen 1 em

boven het midden van het sample, uitgedrukt t.o.v. de interne

veldsterkte voor de homogeen Geladen plaat (E j.ntern =: ot.ltor.,.

vaor een tweezijdig geladen plaat, E intern == tJilp.ef> vear een

enkelzijdig galaden plaat) is in tabel 3.~. weergegeven.

Verder zijn in de tabel de potentiaal waarden V bij een bepaal

de beogte Z boven bet dubbelzijdige geladen diEHektrikum aange

geven, waarbij vermeld moet worden dat de ladingsdicbtheid

0t::' 8. I0-8 ~~ bedraagt.

tweezijdig enkel~ijdig

£r- R :rrL'll d :B~ ext.IE into % V (V. rt) Z mm E ext./E into e/mm /:J

2 100 1 0,41 1,3 0,01 90
5 100 1 0,44 0,55 0,01 90
2 250 15 3,1 24,5 0,3 88
5 250 15 2,8 9,9 0,3 77
2 75 15 10,0 25,5 0,15 79
3 75 15 10'" 17,6 0,15 74
5 75 15 10,9 10,6 0,15 59

10 75 15 9,6 5,0 0,15 44

Tabel 2. I. De externe veldsterkte boven een vlakke geladen

isolator.
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Uit deze berekenine;en kunnen we konkluderen dat de externe veld

sterkte bij een tweezijdig geladan plaatje inderdaad klein is

t.o.v. het interne veld. Voor een kleinere straal R;;: 75mm krij

gen we andere resultaten t.o.v. de grotere samples. Dit zou kun

nen wijzcn op de invloed van de randeffekten. Voor een eenzijdig

opgeladen plaatje geldt dijt de externe veldsterkte in grootte

orde gelijk is aan het interne veld, hier konstateerden wij een

vermindering van 10-20% voor grot ere samples.

Naast deze berekeni.ngen zi jn er ook enkele pogingen onder

nomen om de veldsterkte boven een tweezijdig opgeladen dielek

triktilll te kwantificeren. Zo is er getracht om de potentiaal te

meten m.b.v. de elektrostatische prolle als funktie van de hoogte.

De lading die er op de piOohe geinfluenceerd wordt, V'iordt bepaald

door de potentiaal di~ op de plaats van de elektrode heerst[~.~J.

We dienen hierbij welle bedenken dat het p~aatsen van de probe

boven hat sample een veldverstoring geeft •
.... ." ...... ~'l'-~

Om echter de spanningsval over de gap~sample oppervlak~~robe

elektrode, te bepalen is het noodzakelijk dat de kapaciteit C
2

'

figuur 2.1.1., bekend is.

Een andere methode om de potentiaal vcrdeling in de ruimte

romdom het sample te bestuderen is door gebruik te maken van de

elektrolytische trog. Hierbij is aan twee opstellingen gemeten

die in figuur 3. /. a en b zi jn aangegeven.

_ a.- -b-

J!'iguur 3. I. Trogmodellen voor meting van de externe veldsterkte.
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Ji'iguur 3.1. a geeft een model v.Qor twee parallelle platen die in

lucht zijn opgesteld, da~rentegen geettfiguur 3.1. been ver

vanging voor een kondensator met een dielektrikum waarvan de ~r

gelijk is a~n 4. Er is hier gebruik ~emaakt van de relatie(3.1)

waarbij de voorwaarde behoort dat de geleidbaarheid in beide ge

vallen gelijk js[ ?l.Y J.
A2/Al = £ 2It;1 , indien a'l =0-2 (3.1)

In Grafiel': 3.:L is de potentiaal verhouding vivO' waarbij V de

gemeten potentiaal en Vo de aangelegde spanning tussen de elek

troden,voorstelt, ala funktie van de hoogte Z weergegeven.

De externe_veldsterkte a~n de oppervlakte ligt in dezelfde groot

te orde en bedraagt 5,8% van de interne veldsterkte. Evenals bij

de theoretische bepaling blijkt ook hier uit det de invloed van

de relatieve di~lektrische konstante op de veldsterkte gering is.

Bij twee vlakke parallelle platen die goed schoon zijn is de

externe veJ!stcrkte dus beduidend kleiner dan de interne veldsterkte.
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'-I. ITeetopstelling vaal' het bepnlen van de afnamekarakteristieken.

4~1. Algemeen.

Voor het bepalen van de afnamekarakteristieken is er ge

bruik gemaakt van de opstelling die door Haenen is opgebouwd.

Voor een beschrijving van deze opstelling zij hier verwczen naar

de paragraaf 4.2.1. van zijn verslag [4'./].
In figuur 4./.2. is het meetcircui t en in figuur 4.1.1. het laad

circuit schematisch voorgesteld.

Hoo5$fO".... i "',ss
h·....st4tr - MO..

lrOB

'

ElEkTlZo-
t1 E-T!:.Il.
~Ioa

1<.£lr~~E~

eeibdbL" ,
I"

ciiii1,Mdl f __:tV fc..~.
~HII1~t>E" SLEE 1or.-, ,

"'c, r-=

J4 1-

l(-o~ Ul(oltlHIl 8-eSiull.;"'c;

£lE kTItOSHTISCIi E

Fij u.u.... 4./. t. 5c he. Mo..-lIS ~~e lJo 0 r:; fe.Ll,~ (.Ic< .... heJ /l"ne.e+ c i (C 1.4.; t .

Rec..h~~i 0fLo..e...d-se.kJ.oi , L,r,b j rn.ed--5'eHor.
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Bij deze experiment en werd veel aandacht besteed aan de

konditionering van de omgeving van het sample. Hiervoor werd een

aluminium kast om de meetopstelling heen gebouwd, met de vol

gende speciale voorzieningen:

de binnenzijde pestaat uit een geaarde aluminium wand am

eventuele statische opladingen te vermijden;

de buitenzijde is bekleed met polystyreen voor de war&te

isolatiej

de voorzijde is voorzien van een perspex raamj

- een hoogspanningsdoorvoer, tot 25kV belastbaarj

- twee laagspanningsdoorvoerpluggen (totaa~ 24 aansluit-

mogelijkheden);

invoerkanaal VDor de toevoer van gekonditioneerde luchtj

- afvoerkanaal voor de lucht;

- een doorvoer voor de meetkabel van de elektrometerj

- twee doorvoeren voor de twee thermometers die samen de

psychrometer vormen.

Met behulp van twee thermohygrografen zijn de temperatuur en de

relatieve vochtigheid (R.V.) over een peri ode van een week, zo-

weI in de experimenteer-kamer , als in de klimaatkast

vastgelegd, waarbij in de kast geen gekonditioneerde lucht toe

gevoerd werd. De resultaten zijn in figuur q.I.3.weergegeven.

Uit de krommen kunnen we aflezen dat de R.V. zich in de kast

onafhankelijk gedraagt van de R.V. in de kamer, maar weI befn

vloed wordt door de temperatuurvariatie in de kast zelf. Het

R.V.-verschil van 25~ is te wijten aan het gebruik van twee ver

schillende hygrografen.

Bovendien werd de meetkabel van de probe naar de elektro

meter gefixeerd, zodat deze geen extra ruisspanning kan genereren.

Herhaalde malen wees de elektrometer 140 mV aan zonder dat hier

voor een direkte aanleiding voar was. Bij nader onderzoek bleek

dat di t veroorzaakt werd door een "knie-stukje" van de probe.,

Vermoedelijk trad in dit stukje een kontakt-petentiaal op, daar

dit verschijnsel optrad bij hog ere relatieve vochtigheden.

Na vervanging van dit stukje was het verschijnsel verdwenen.
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In het verleden is de R.V. steeds bepaald m.b.v. een haar

hygrometer, type I,ambrecht polymeter. Deze bleek t.o.v. de

thermohygrograaf en de psychrometer volledig onbetrouwbaar te

zijn. Daarom is er gezocht naar andere vochtigheidsmeters.

lIierbij bleek dat alle meters die op lengteveranderingen van

haren berusten onbetrouwbaar zijn in een groot meetgebied.

Andere vochtigheidsbepalingen zijn:

m.b.v. de natte bollen methode;

m.b.v. LiCl-cellen;

in een droge ruimte een vastgestelde hoeveelheid

water toevoeren.
<C

In deze proefopstelling is gebruik gemaakt van de psychro-

meter. Dit systeem berust op de meting van twee temperaturen,

waarvan de ene thermometer de omgevingstemperatuur aangeeft en

de andere, waarvan het kwikreservoir allereerst nat gemaakt is,

een verlaagde omgevingstemperatuur. Deze verlaging treedt op

t.g.v. het verdampen van water aan het oppervlak van de ther

mometer. Het warmteverlies zal door de kwikkolom aangevuld wor

den, met als gevolg dat deze thermometer eem lagere temperatuur

aangeeft. Op deze wijze wordt het koelpunt gemeten. Indien de

luch"tsnelheid groter is da.n 2 m/sek. kan men uit een monogram

0:0[\. de R.V. af18ze:Q [4.ll .Ve gebruD;:te thermometers zijn van

het normale type, met een meetbereik van _lOoC tot 50 0 C en een

Bchaalverdeling van O,lOC. Op deze wijze kan men de R.V. met 1%

nauwkeurigheid bepalen. De gemeten luchtsnelheid, m.b.v. een

anemometer, is groter dan de gestelde 2 m/sek.

Indien het afkoelen onder konstante waterdampdrUk geschiedt meet

men het dauwpunt. Er zij hier opgemerkt dat bij variatie van

de tenlperatuur in de afgesloten ruimte de absolute Yochtigheid

niet verandert, de R.V. daarentegen wel.

In fi[;uur 4.~.1. is de vochtigheidskronrrne van de thermohygrograaf

(Thies 620-5400) t.o.v. de psychrometer opgenomen.
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~.3. Het droog- en bevochtigingssysteem.

In ficuur 4.3.1 is het konditioneringssysteem schematisch

afgebeeld.

BEVOr.HTIG.EN

penwel.l

-:===Pt:~

Figuur 4.3.1. KonditioneringssysteemQ

2
Het systeem kan tot J. kp/cm met perslucht belast Vlorden.

Dit is voldoende am een luchttransport te krijgen van 10 l/min.

Vaal' het bevochtigingssysteem. M.b.v. de kranen Kd (drogen) en

Kb (bevochtigen) kan men de gewenste R.V. afre~elen.
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TIit ufregelen vereist een korte inwerkperiode, daar de bcdiener

als terugkoppeling dient in het regelsysteem. Het regelsysteem

is te automatiseren indien men gebruik maakt van sen R.V.-opne

mer welke een stuursignaal kan afgeven aan de regelkranen. TIit

zou uitvoerbaar zijn m.b.v. LiCl-cellen die in een brugschake-

lin~ opgenomen kunnen worden.

~.3.1. Droogsysteem.

Alvorens de lucht gedroogd wordt, door deze door de 8i1ica

gel te leiden, wordt de lucht gekoeld m.b.v. een spiraalkoeler.

4.3.2. Bevochtigen.

Allereerst wordt de lucht door enkele graden boven kamer

temperatuur verwarmd water geleid, zodat de verwarmde lucht meer

waterdamp zal opnemen. Dit geschiedt in gaswasfles A. In fles B

wordt de lucht nogmaals bevochtigd, waarna, in fles C het over

tollige (gekondenseerde) water opgevangen wordt. Hierna wordt

de lucht de klimaatkast ingeblazen.

Het verwarmingselement kan op een bepaalde temperatuur ingesteld

worden, onafhankelijk van de bij deze opstelling gebruikte

luchtsnelheid die door gaswasfles A gaat.

Om de klimaatkast op een bepaalde vochtigheid"te houden,

die ongelijk is aan de R.V. van de oregeving is het vanwege de

luchtlek uit de kast noodzakelijk dat er gekonditioneerde lucht

aangevoerd wordt. Met dit systeem kan men een R.V. kregren die

van 10-90% instelbaar is.
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5.1. Inleiding.

Voor de metingen van de laad- en afnamekarakteristieken

wordt er van dunne plaatjes isolatiemateriaal gebruikt gemaakt.

Aan deze plaatjes dienen we ~ volgende eisen te stellen:

bet oppervlak moet agall en goed schoon zijn;

er mogen geen ~erontreinigingen in het materiaal

a'lnwezig zi~n;

er mogen geen struktuurfouten in het materiaal

zittenf

het verouderingsproces in het materia'll moet niet

vergevorderd zijn; ,

de opgebrachte elektroden moeten een8~e~ kontakt met

het materia'll maken.

Deze bovengenoemde faktoren kunnen een invloed hebben op de

wijze waa.rop het ladingstransport in het plaatje verloopt.

In de door ons gebruikte en ook in de literatuur,beschre

yen experimenteermethoden wordt op het sample, waarvan een zijde

geaard is, een hoeveelheid lading gebracht. Hierbij wordt veron

dersteld d'lt deze lading zich homogeen over het oppervlak van

het materiaal zal verdelen. De op deze wijze aangebrachte kon

figuratie komt overeen met het model van een kondensator. Het

is bekend dat een opgeladen kondensator zich exponentieel ont

laailivia zijn lekweerstanden volgens de vergelijking;

waarin

V(t)~ V exp(-t/~p),o

Tp:= Eo E.,. ev .

De op het sample epgebrachte lading zal een potentiaal

verdeling tot stand brengen. Onder invloed van het elektrische

veld zullen de lading en gaan bewegen indien ze voldoende ener

g:i£ toegevoerd kri jGen. Daarna~l.St zullen de aanwezige ladingdra

gers in het omringende medium ook [;aan bewegen.

Op deze wijze kunnen wij enkele stromen aangeven:

- een streom via het isolatie materiaal naar aarde;

-:'Gen stroom t.g.v. de ladingdragers in het med.ium,

waarbij de emissiestroom vanaf het oppervlak mee

~erekend kan worden;
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- een stroom langs het oppervlak naar aarda.

In het onderzoek van Haenen [5,/.] is ar op gewe7.:en aat de

laatste twee genoemde stroomkomponenten te verwaarlozen zijn.

In hoofdstuk 7.2. zullen we een nadere besbhouwing van de lek

mechanismen vinden. Hieruit zal blijken dat deze mechanismen

over de tijdsduur waarin aan een sample gerneten wordt te ver

waarlozen zijn. Wanneer men de geleidingsmechanismen in isolatie-

stroomkomponent, het
!
I

vah verschil-

materialen wil kennen, die~t men de eerste

volume ladingstransport, te bestuderen.

Deze stroom kunnen we als een resulterend fenomeen

lende mechanismen zien:

Zo zullen ladingd~gers onder invloed van de veld sterk

te door het~materiaal driften,i d •

Tengevolge van ladingskoncentratie-verschillen binnen

het materiaal kan er verpla~tsing van lading ontstaan,i
D

•

Zo zal de stroom tengevolge van de polarisatie in het

materiaal een rol kunnen spelen,i •
p

Over deze laatste stJOomkomponent, i , kunnen we opmerlcen dat
p

deze in dri-e kornponenten opgesplitst lc~n worden [5.1]·, en weI

in een stroomkomp9nent tengevo1ge van:

de exponentitile nawerking;

de logaritmische nawerking;

de hyperbolische nawerking.

Deze 7.:ogenaamde nawerkingseffekten ontstaan doordat de elektri

sche dipoolmomenten in de richting van het elektrische veld als

funktie van m tijd bijdraaien. Zoals door Ec:.enen [5.31 en

I eda. ot. oJ. [S.l.J J is aangetoond kunnen we de exponentiele naY1Cr-

king verwaarlozen.

De logaritmische nawerking, welke een superpositie van verschil

lende traag verlopende retardatie-processen is, zou weI een rol

kunnen spelen. Echter in 7.2.5. wordt er op gewezen dat de in

vloed van dit verschijnsel niet waargenomen kon worden en om die

reden verwa~rloosd kon worden.

Over de hyperbolische nawerlcing, welke een gevolg is van bimole

kulaire reakties in het materiaal, kunnen we zeggen dat deze

d.m.v. metingen moeilijk van de exponentiele nawerkir.g te onder

ncheiden is.
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Tach mogen we daze invloed verwanrlozen dnar enerzijds de ex

ponenti~le nawerking geen aanzienlijke roL speelt en anderzijds

uit de afnamekarakteristieken geen invloed van deze nawerking

waargenomen kon wonden, zoals in par. 7.2.5. is vastgesteld.

De stroomkomponent t.g.v. ladingskoncentratie-verschillen,

de diffusiestroom i
D

, magen we voar een analyse van het gelei~

dingsmechanisme op dit moment verwaarlozen aangezien daze klein

zal zijn t.~V. de eerstgenpernde stroomkomponent ide Deze ver-
I

waarlozing is eveneens toegepast door meerdere auteurs, die hier-

na bij de bespreking van het ladingstransportmodel wo~den ge-
I

noema.De overblijvende stroomkomponent, in het materiaal die

voor het ladingstransport verantwoordelijk is, is de stroomkom

ponent t.g.v. de elek~rische veldsterkte, ide Deze komponent

dient voor een beter begri.p van het geleidingsmechanisme in het

isolatiemateriaal nader bestudeerd te worden.

In de hierna volgende paragrafen zullen we op deze stroomkompo

nent i
d

dieper ingaan.

5.2. Bandenmodel van isolatiematerialen.

In het verleden veronderstelde men dat isolatoren nietge

leidende materialen waren. Met de komst van de kwantummechanika

heeft men meer inzicht gekregen in het optredende geleidings

vermogen in isolatiestoffen. Zwikker [5.SJ ;eeft een overzicht

van materialen waarin een verband gelegd wordt tussen het gelei

dend vermogen en het isolatie vermogen. In verband IDet dit ge

leidend vermogen wordt vaak gesteld dat indien dit kleirter is

dan J.o-lil [f"'\ ..._] -1 [5.6] or'~L.~ ~ hans be staat op elektrostatische

effeLten.

Tegenwoordig rekent men de isolatie materialen onder de

intrinsieke halfgeleiders daar zij dezelfde fysische eigenschap

pen vertonen dan de niet"gedoopte" halfgeleiders [5.7J .
Het banden-schema van een isolator is grotendeels hetzelfde als

van een metaal, echter het grote verschil zit in het aantal

elektronen dat zich bij een metaal in de geleidingsband bevindt.

Bij een isolator kan men de gelei.dingsband als leeg beschouwen.
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In figuur 5.2.1. is het banden schema met de bijbehorende groot

heden weereegevcn.

0-...---.....---------------
x

~: Bin~ines-energie

ff: Werkfunktie

\ \ \ \ \ \ \ \ VM,PN'i"I~---

Figuur 5.2.1. Banden schema van een isolator.

De werkfunktie ¢ eeeft de energie aan die nodig is om een elek

tron uit het materiaal vrij te krijgen.

Deze wordt ook weI deLionisatiepotentiaal genoemd en bedraagt

voor isolatoren in de orde van grootte van 11 eV. [-s. R]

De bindingsenergie, oak weI de elektronaffiniteit genoemd, welke

bij de isolatiematerialen ongeveer 4 a 5 eV bedraagt, is de ener

gie die nodig is om een elektron van buitenaf in de geleidings

band te brengen [{i.g] • De energie die men dient toe to voeren

om een elektron vanuit de valentieband naar de geleidingsband

te brengen, Egap = ¢-X, is voor een isolatiemateriaal groter

dan 2 eV, terwijl deze bij een halfgeleider kleiner is dan 2 eVe

Echter in het eebied tussen de geleidings- en de valentieband

bestaan allerlei tussenenerpieniveaus t.g.v. oseillatie en ro

tatie verschi jnselen [cf,lOJ. ~oor middel van deze tussenliggende

niveaus is het mogelijk dat elektronen de benodigde Bgap kunnen

overbrufgen door hun energie op te sparen. Dit proecs wordt hop

ping genoemd en door Botteer [~II] en Head ef.aL [s:. 12.J aange

toond als een meehanisme dat de elektronen aan het ladingstrans

port doet deelnemen.

Een bevestiging van het bandenmodel is te vinden in he~ feit dat

het geleidamd vereogen bij isolatiematerialen groter wordt bij

verhoging van de temperatuur, dit in tegenstelling tot het ge~

leidend ver~ogen bij metalen dat juist kleiner wordt bij ver

hoging van de temperatuur.

Echter het ladingstransport kan in het materiaal bcperkt

worden ten gevolrre van het invangen van ladingen (trapping) door
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bi jvoorbeeld struktuurfouten en verauderinfcn, en t.g.v. rekom-·

binatie van ladinss6. Dit invangen van ladingen kunnen we in.
kategorieen opsplitsen, waartussen uiteraard een Qvergangsfase

aanwezig is,nl:

de ladingen worden stevig in de struktuur in[;oyan

gen (deeptrapping) en nemen niet meer aan het trans

port deel :;

de ladingen wo~den ingevangen wanrna zij indien
I

ze voldoende energie hebben aan het ladingstransport

kunnen deelnemen (shallow-trapping).

5.3. V-~ relatie voor isolatiematerialen.

Met behulp van twee parallelle elektroden waartussen het

dielektrikum geplaatst wordt, is het mogelijk de spannings-stroom

relatie te met en. Wannesr we gebruik maken van twee niet-blokke

rende elektroden I~.loJ z"clllen de afgeleide relaties een simpeler

VOrIn vertonen. Uit metingen die in de literatuur besproken zijn

blijkt dat in de meeste gevallen sprake was van niet blokkerende

elektroden.

Onder de voorwaarde dat er in het materiaal cen thermisch

evenwicht heerst kunnen we stellen dat ~ndien geen ladin8dragers

van buitenaf geinjekteerd worden slechts weinig ladingdragers

aan het transport kunnen deelnemen.

Onder deze voorwaarde kunnen we stellen dat de V-I relatie door

de wet van Ohm}' beschreven kan worden n1,

J = n e fA E, (5.3.1.)

waarin J: de stroomdichtheid lA/m2];

n: aantal ladingdragers per volume eenheid I m3J-1;

e: de elementaire lading;

JU: de beweeglijkheid;

E: de elektrische veldsterkte.

Deze relatie (5.3.1.), welke door meerder auteurs bij metingen

aan isolatiematerialen werd aangetoond, geldt slechts onder de

restriktie dat de veldsterkte kleJn is ['6.14) -c5',I-6; lS'". t6J .
Voor een ideale isolator geldt de relatie van Child

J = ~/8 £0 ft.. ~ Vi , (5.3.2. )
0/"

",anneer ladingdrac;ers in het materiaal gebracht worden en er geen

spralte is van trapping of rekombinatie van laclingen [-511> 1>.18J
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De hier voorbeschreven stroom (5.3.2.) Vlordt een beperkte ruim

teladingsstroom (Space Charge Limited Current) genoemd~ Daze

stroom vertoont namelijk grote overeenkomst met de stroom in een

va1cuumbuis.

Wanneer er ladingen i.ngevangen worden door traps, zal de gemic1

delde weglengte van de IBdin~dragers kleiner worden. Daze weg

len§te bepaalt mede de beweeglijkheid van de ladingdragers. De

beweeglijkheid in een niet-ideale isolator zal daarom kleiner

zijn en kan

waarin n =:

worden vervangen door een effektieve beweeglijkheid;

.fe~. ==- ~},( ) (5 • 3 •3 • )
de koncentr~tie van de vrije ladingdragers~

-;;: de koncentratie van de ingevangen vrije lading

dragers~

Het verband tussen de spanning en stroom van (5.3.2.) wordt dan

We zien dat de stroom kwadratisch afhangt van de aangelegde

spanning over het diEGlektrikum. Di t verband is bij vele experi

menten bij hogere veldsterkten in het materiaal ook a~ngetoond

[-s. 13 ~ {).~():J

Een afwijking in de relatie (5.3.4.) kan optreden t.g.v. het

Poole-Frenkel effekt. Dit houdt namelijk i~dat door het toe

voeren van anergie aan het materiaal, b.v. in de vorm van veld

sterkte of temperatuurverhoging, de kans op het vrijsaken van

een ingevangen ladingdrager grater wordt, waardoor de stream J

extra zal toenemen.

Bij de relatiES (5.3.2.) en (5.3.4.) werdt uitgegaan van de aan

name dat de beweeglijkheid onafhankelijk van de veldsterkte 1s 1

roi ts deze veldsterkte kleiner is dan de doorslagveldsterkte[-5',.2I].

Door het bepalen van daze V-I relatie is het dUB mOBelijk om

meer inzicht te verkrijgen in het komplexe geleiding~mechaniBme

in isolatiematerialen.

20 is door Tanaka e&8./. I-s·.221 de pulslengte van de gelijkspan-·

ning over een isolator gevari~erd. Op deze wijze konstateerde

hij of de vrije ladingen door het materiaal gedrift waren. Ver

volgens bepaalde hij m.b.v. relatie (5.4.16)Jwelke verderop wordt

afgeleid, de beweeglijkheid van~ze ladingdragers.



- 34 -

Een andere methode,welke informatie kan verschaffen omtrent het

gedrag van ladingen in isolatiematerialen bestaat uit het op

brengen van ladingen op het materiaal, waarna het dielektrikum

aan zichzelf wordt overgelaten. In paragraaf 5.4. zullen we

een model beschrijven, dat voor een dergelijk experiment toepas-

baar is.

5.4. Het blokladingstransport model.

--~>z

di took d006 veledauteurs be-
I I

Voor het in figuur 5.~.1. aangegeven

dielektrikum kunnen we een ~~ndimen

sionaal vliskundige beschrijving ge

ven. De voorwaarden die we vooraf

In deze paraf,raaf zullen we het ladingstransport l door een

dielektrikum beschrijven, zoals

handeld is [5...23.. 15..24 1 ~.~$"J •

stellen zijn:

Figuur 5.4.;1..

Er neemt slechts een type ladingdragers aan het

transport deel;

Voor de oplading zijn geen vrije ladingdragers in

het materiaal aanwezig;

De beweeglijkheid wordt onafhankelijk van de veld

sterkte gesteld;

Er zullen geen ladingdragers ingevangen of vrijge

maakt worden;

Er treedt geen lek naar de omgeving op;

De diffusiestroom in het materiaal kan verwaarloosd

worden.

Op het tijdstip t~o wordt op het sample de ladingsdichtheidQo

gebracht en wordt verondersteld dat aIle lad~ng aan de opper

vlakte zit. De spanning over het dielektrikum V(t) en de ladings

dichtheid in het materiaal n(x,t) kunncn we als funktie van de

plaats x en de tijd t beschouwen.
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De rand- en ber,invoorwaarden,die we voor dit systeem kunnen op

stellen zijn:

n (x,o) - 0 , x>o

E (d,o) = Void )

E (o,t) = 0 J t~o ,
Voor de spanning over het dielektrikum moet_ er

worden aan:

(5.4.1.)
(5.4.2.)
(5.4.3.)

steeds voldaan

V( t) =
d
J E(x,t).dx
o

De geinjekteerde ladingdragers zullen onder invloed van het aan

gelegde elektrische veld naar delloverkant ll gaan bewegen. Voor

dit transport moet er nu aan de volgende vergelijkingnn voldaan

worden:

De wet van Ohm:

JI'It (x,t) = ep n(x,t) E(x,t).

De kontinuiteitsvergelijking:

~(~ _ ~n(x,t)
~x - -e at

De vergelijking van Poisson:

• (5.4.6.)

~ (x,t)
'0 x

= e n(x,t)
•eo er (5.4.7.)

Hjjerin is Jm de stroomdichtheid iLl het materiaal.

Het systeem kan onder de bovengestelde voorwaarden na de opla

ding als een open systeem opgevat worden, d.w.z. er zal extern

geen stroam lopeno Dit beteken! dat de [,eleidingsstroom en de

dHHektrische verschuivingsstroom gezameAli jk nul moeten zi jn.

In formule wordt dit;

e n(x t) E(x,t) = _ £0 e.,... ~E(:;<,t)
,u ., () t • (5.4.8. )

Wanneer ladingen de pla~ts x=d bereiken, zal er ladingsneutra

lisatie aan de geaarde zijde optreden, zode.t de totaal aanwezi

ge lading in het dielektrikum zal afnemen.

We zullen het ladingstransport dan ook in twee gedeelten moeten

behandelen en weI gedurende de tijdsduur o~ t ~ t
T

, \Ttaarin t
T

de

tijdsduur is welke de ladingdragers nodig hebben am het materi

aal over.:-te steken, Zone I, en de periode t > t
T

, V!8.arin de la

dingdragers de geaarde zijde bereiken.
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Zone I: 0" t ~ t,:l'.

Wanneer we de plaats waar het ladingsfront zich bevindt xL

noemen dan zal in de ruiwte tussen x=xL en x==d n(x,t)=o bedra

gen. Wanneer dit gcgeven in relatie (5.4.8.) gesubstitueerd

wordt sarnen met de voorwaarde (5.4.2.), dan voIgt hieruit;

E(x,t) =: void ,
De plaats van hot ladingsfront kunnen we bepalen,daar de veld

sterkte,waardoor dit ladingsfront voortbewogen wordt,konstant

is in de tijd. De plaats van het lading~front kan dan m.b.v. de

definitie van de beweeglijkheid

vp == E ,
waarin v de snelheid van de ladingdragers in Lm/sek] )

E - de elektri;che veldsterkte in [Volt/~ ;

bepaald worden nl;

xT =: v.l:
JJ

==j-(. Vol:.
T

Aangezien in het gebied 0:$ x ~ XL de ladingsdichtheid, n(x, t), en

de veldsterkte, E(x,t), onbekend zijn kunnen we hier niet direkt

gebruik maken van de reeds gegeven vergelijkingen. Door nu uit

relatie (5g4.8.) m.b.v. relatie (5.4.7.) de ladingsdichtheid

n(x,t) te elimineren verkrijgen we de parti61e differentiaal

vergeli jking

N a]~2 2a!- (\
r- ax + d t - 0 5•4•12 • )

Ames [-5:;26J cocft voor deze vergelijkj.ng een algemeen Beldende

oplossing nl;

E(x, t) == x + C1
~ t + 02

waarin 01 en C
2

integratiekonstanten zijn.

Daar er bij het ladingsfront en op de plaats x==o een kontinufteit

in de veldsterkte moet heersen, voIgt hieruit dat in het gebied

waar het ladhlf,sfront plaats vindt, nl. o~x ~xL de veldsterkte

E (x,t) == ;u-xt Jmf~t o~x~xL (5.4.14.)

bedraagt.

De oppervlaktespanning V(t) kunnen we nu bepalen door integratie

van de veldsterkten over de afstand o~ x ~ d m.b.v.relaties

(5.4.4.) en (5.4.14.) nl.



- 37 -

d
Vet) = J E(x,t)dx

o

Waaruit volgt:

Vet)v;-=

x d,.al" x +

1 pVa • t- ;d2

dx

De oversteektijd van het ladingsfront kan uit (5.4.11.) bepaald

worden nl.

•

Substitutie van deze tijd t L in (5.4.15.) leert ons, dat op dat

tijdstip de spanning over het dielektrikum gehalveerd is.

Tevens kunnen we de ladingsdichtheid berekenen,door (5.4.14.)

in (S.I.7.) te substitueren krijgen we;

n (x,t) = to e.~.-+
. ~~ ...

Deze ladihgsdichtheid ~s onafhankelijk van de plaats, en zal

zich als het ware als een rechthoek die steeds dunner wordt

door het materiaal verplaatsen. Met behulp van (5.4.17),

(5.4.14.) en (5.4.5.) is de stroomdichtheid in het materiaal

bepaald nl.

Jm = ,

Zone II : t~tL •

Op het moment t=tL bereikt het ladingsfront de plaats' x=d.

Na dit tijdstip zal de totaLe hoeveelheid lading in het die

lektrikum afnemen. Hierbij blijven de gestelde verge:lijkingen

(5.4.4.), (5.4.5.), (5.4.6.), (5.4.7.Len (5.4.8.) gehandhaafd.

De veldsterkte in het dielektrikum kan weer m.b.v. (5.4.13.)

bepaald worden. Daar ook aan (5.4.3.) en E(d,tL) ~ ~ fd vol

daan moet worden volgt dan C1=o en C2=o en vinden we voor de

veldsterkte een identieke relatie als (5.4.14.). Echter deze

relatie geldt dan voor het tijdsinterval, t> t L• Eenzelfde

opmerking kunnen we maken omtrent de ladingsdichtheid en de

stroomdichtheid die respektievelijk de expressies (5.1.17.) en

(5.4.18.) hebben.
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De spanning over het dielektrikum verkrijc;en we door

paste relatie (5.4.14.) in (5.4.4.) te substitueren:

V (t) d 2

Vo = 2fVot

de aange-

Het is dus mogelijk om het blokladingstransport m.b.v. de twee

relaties (5.4.15.) en (5.4.19.) te beschrijven.

Wanneer we de spanning Vet) van een opge~den dielektrikum als

funktievank tijd kunnen ·vBstleggen is het mogelijk om, behal

ve inzicht in het gedrag van het ladingstransport te verkrijgen,

ook de fysische grootheid fA' te bepalen ui t de helling die ui t de

relatie (5.4.15.) afgeleid kan worden, nl.

f
Ll(V(t)/V )., ,. 0

= - .1t • ,

met L\( Vet);,' vo) =(v(t)-vJ/Vo

5.5. Er~ele andere modellen.

In de studies van Many ef.at. [o.zt1 , Batra el.af.I'S~fl] en

Kanazawi e~~. r~~gJ ~ordt het in 5.4. behandelde blokladings

transportmodel uitgebreid door de mogelijkheid van trapping in

het dielektrikum toe te laten. Bovendien wordt in de studies

van Seki el.al.IS 3D] , Chen €f.al. t.5:~J] en FoxI-5.-52] de beweeg1ijk

heid als een funktie van de veldsterkte ingevoerd.

Naast het in 5.4. gegeven model, waarbij er vanuitgegaan

werd dat in het dielektrikum geen vrije lading aanwezig was,

heeft Davies [s. ?>3] een ui tdrukking afgeleid waarbi j er wel

ruimtelading in het materiaal aanwezig is ten tijde t ~ o.

De uitdrllicking die hij geeft luidt dan;

en 2ned

waarbij 'o.coJ'::tde opgebrachte ladingsdichtheid aan het

n = de koncentratie van vrije ladingdragers

d . t· . k .. 1 d' [C / 2]= e In rlnSle~e vrlJe a lng jm •

oppervlak is;

[C1m3],

Afhankelijk van de verhouding van de opgebrachte lading C)~ ten

opzichte van de intrinsieke vrije lading,2ne~kan men de relatie

(5.5.1.) vereenvoudigen.

In tabel 5.5.1~erGchillende in de literatuur behandelde

transportmodellen met de bijbehorende beginvoorwaarden weergegeven.
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voorwaarden bij het be-
.~ handelde transport model.

UJ
r;,

M
-1
~;

~

~
fp

CIJ UJ
~ ~
(lJ (lJ

fp !:to

~
CIJ

~
!:to
s::

Q) !:to 'M
lo s::: s:: :>

rl
~

Q)

~ ~ !:to
til

~ ~
S

CIJ 0 ,
s:: (lJ

Q) .p Q)

!:to p., S 'd ....-..
s::

~
M Q) Ii=!

r! ~~ !:to ~ -M '-"
N ~ s:: m w CH

bronvermelding
r;, H 'M m UJ
r! CIJ Q) p., s:: ::s 1-het be- '> .p r;, p., CHvan ,-'
~1 ~ -r! ro .~ CH

handelde transI-q.l a:l H ~ Q) oM

port model :> ro :> .p rl 'd

Batra et.aL. 5.2:; 1 - - - - I-
Wintle 5.24 1 +/- - - +/- I-
Batra el:.al.. 5.25 1 I- - - - r-
Eany et. at. 5.27 1 - + - - I-
i3atra et. a.l. 5.28 1 - + - - I-
Yanazawi et-al" 5.29 1 - + - - I-
Seki et. at. 5.3C 1 - - - - =
Chen d.at. 5. '31 1 - - - - =

Fox et. at. 5. 3~ 1 - - - - =

Davies I ' c 5.3 7 1 + - - - I-
Wintle c/.aL. 15 'Z L1 1 + - - - l-.).

Tabel 5.5.1.

Overzicht van de in

de literatuur behan

delde transport

modelleI),.
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6. De elektrische grootheden van enkcle isolr:,"tiematerialen.

6.1. Algemeen.

In dit onderzoek zijn de volgende materialen nader bekeken:

Pertinax, Perspex, Teflon en Epox:'lha,rs. In tabel 1.1. geven we

de rlaarden van de elektrische grootheden van enkele isolatie

materialen zoals die door de fabrikanten zijn opgegeven. In
I

deze tabel zijn oak de waarden van de relatieve dielektrische

konstanten vermeld, zoals wij deze met behulp van de Hayne Kerr
I

Bridge aan de gebruikte isolatiematerialen bij een relatieve

vochtigheid van ~O - 55% hebben gemeten.

,

opgaven van fabrik:::mt F,emetenmateriaal afkomstig uit:
t". e~[.nttlJ tr-

Pertinax magazijn THE 3,5 - 4,5 7

Perspex (I.e.I.) mag<1zijn THE 3,7 ;>1013 3,2

PJ.1FE magazijn THE 2,1 > 1015 2,1

PTFE met R.V. Eriks Ehv. 2,0 1016 2,1lijmlaag

Araldiet D magazijn THE 4,1 25°C 2.1013 3,8
harder 1f£956

~ 5~8 6aoe 5.10
16

"
Tabe16.1.1.

Uit tabel 6.1.1. blijkt dat de gemeten dielektrischc konstanten

goed met de opgeg-even wi':,arden overeenkomcn. De af1Vijkende w;~,arde

die voor Pertinax gevonden werd kan een gevolg zijn van de ouderdom

van het materiaal.

Om de soortelijke volurne weersta'ldev en de soortelijke

oppervlakte weerstilnd es te be palen dient If.en over een goed

gestabiliseerde voeding en een gevoelige amperemeter te beschikken.

In figuur 6.1.1. is de rneetopstelling met de gebruikte apparatuur

weergegeven.
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geaard amperemeter

ev: P Q

es-rand: Q p

I

T
I P

T

electrometer
Keithly 610 c.
ampere-meter

hoogspannings-voeding
o - 3 kV.

Philips PW4025/10 :

Figuur 6.1.1. Schema voor meting van de soorteli jke 'l'lecrstnnden.

De meting van fv geschiedde volgens de DIN normering [ b. tJ )
waarbij gebruik gemaa,kt werd van koperen elektroclen. De es "!'lerd

echter bepanld m.b.v. twee parallelle koperen elektroden,

figuur 6.1.2., die op het op}Jervlak rlaren aangebracht.

M. b.v. de konfiguratie zoals in figuur 6.1.1. I~ ~

is aangegeven is het ook mogelijk een b

oppervlakte-weerstano te bepalen.

He moeten ons dan realiseren, clat .....; ~g

zie

Fi,;uur6.1.2.

er een inhomogeen veld bestaat tussen de

twee elektroden, d.vl. z. de elektrocle op het oppervJ.ak en

de schutring.

In [6..2] zi jn de rcdenen voor de geCi ste nauwkeurigheid

beschreven. Op het sample Z1Jn aon weerszijden leitsilberen

elektroden aangebracht. Door en1.::ele auteurs, 'l'Taaronder Suhr I6.i3J
Ladish ci. a,rG.Lf] llordi; crop eewezen d_at voor het bepalen van

d.e elektrisohe eigensohoppen van isolatiematerialen het

gebruikte materia",l en de vorm V2n de elel;:troclen een bclcmgri jke

rol kunnen spelen.
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Aanee%ien leitsilber in een dunne laGG opgebracht kan worden

en bovendien poreus is 16."5'] , kunnen we dit materiaal bij

lage frekwenties zoncler gevaar voor grote a,fwi jkingen toepasnen.

De poreusheid van de leitsilberlaag is essentieel voor de

gm"renste .,i sselwerking tussen de omgeving en het volume van

het isolatiemateriaal.

Door nu de lineaire V - I relatie van het sample te meten

kan men soortelijke weerstariden berekene~.

Tevens~moeten we vermelden dat aIle metingen bij kamertemperatuur

en normale druk uitgevoerd zijn.

6.2. Perspex (polymethylmethacrylaat, PMMA)

In 1880 gelwcte het K~hlbaum om methylacrylaat te polymeriseren.

Het tegenwoordig bekende perspex of plexiglas werd in 1900 door

Rohm ontdekt '[ 6.6] .

R 3' Radicaal

CH3I
___ CIT --"-C --

2 I .
COOH

hetgeen blijkt uit de relatief Grote

polari sCJ.tie stroomI6.tl, 6iT .
Door de aanwezigheid van deze elektrische

dipoolmomenten mogen we het waarschijnlijk

achten dat het perspex gemakkelijk polaire

stoffen aan zich bindt, zoals bijvoorboeld

water.

Hot gebruikte perspex (Lucite van I.C.I.) bevatte aan beide

Het perspex, waarvan de struktuur hier is afgebeeld, bevat

permanente elektrische dipoolmomenten r.6:r-J ,

zi jden een papicrcn laCJ.g dio m. b. v. lauvl 'Tater eraf gehaald ","erd.

Hierna 1verden de plaatjes in een bak mo~ silacClgel gedroogd.

In tabel 6.2.1. zijn de soortelijke volume weerstanden, ev,
aangegeven die m.b.v. de opstelling, figuur 6.1.1., bepaald zijn.

De tabellen 6.2.1. b en c geven de soortelijke oppervlakte

weerstCJ.nden aan,fs1 respekticvelijk es2, die bepaCJ.ld zijn met

behulp van de OTJGtelling ui t figuur 6.1.1.,

met behulp van ae h,ee par2,lellc elcktroden.

respektievelijk
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geometrisehe RV% fv [D?>t]
es 1-rand [n] ~s2lf1]

afmetingen
m.b.v. opstelling m.b.v. opstclling
uit figuur 6.1.1. uit figuur 6.1.2.

d = 1 ,1 mm 55% 8,6 1015

a
A =' 12 x gem2 80 1,3 1015

g = 1 ,2 em 55 1,2 1()15

b b 42 ,4 75 1014
= em 1,0

g = 1,4 em 41 5,0 1016

e b 9,7 68 1014
= em 1 ,3

70 9,0 1013

78 4,8 1013

l~--l-~~~-+_\--+----+------+-l:-."~~
~=J§E§JE£~~~6+=t
"-I---t--->-+~--+~=+-
",-~.+-r:+-+-+

10

I I '

~o i'J. 81 ~b
____. .'1&~'y.._lL."._Ua..LJ'J_~.:~~ 0:'_

I

\
Tabel 6.2.1. De soortelijke

weerstanden van perspex ( g is

afstand tussen twee elektroden,

b is de breedte van de

elektroden) •

De gemeten waarden zijn als

funktie van de R.V. uitgczet

in figuur 6.2.1. Vanwege het

geringe aantal metingen geven

de resultaten sleehts een

globale indikatie aGn van de

grootte orde van de soortelijke

weerstanden bij Pcrspex.

Deze gemeten 'iir"o,rclenevkomen

goed overeen met de door

Adamec 16.16] en Ehrlich (b. II]
1°

bepa<:llde waarden nl. 10 u.n..".,

bi j 0% R. V. en 1016n". bi j

niet nader gedefinieerde

atmosferisehe omstandigheden.

Er blijkt duidelijk een expo

nentieel ver'oand te bestaE'.ll

tussen de soortclijke wecrstand

en de relatieve voehtigheid.

Dit is in overeenstemming met

de resultaten die Sutton 16.1.2]
en Eaenen r6.'3] gevonden he b1Jen.
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6.3. p'rFE (Pol;yTetraFluor:F:-thyleen).

In de bijlage 2 is een beschrijving van het mnteriaal en

zijn eigcnschappen opgenomcn. Tevens worden hierin experiment en

voor het aanbrengcn van een teflonfilm op een goed geleidende

lac:,g beschreven.

De soortelijke wecrstanden zijn aan twee soorten PTFE bepaald.

RV% ev (.n",,] €s [.0]

PTFE-magazijn

I g = 6,4 mm 55 8,8 1015

b = 11,5 em <,75 7,2 1013

IIa PTFE -(Eriks) 45 7 1014

d = 0,08 mID 52 2.1016

A 5 x 8,5 2
55 3.1016= em

g = 7,5 mID 67 5 1012

b =10,5 em 75 3 1012

81 6.1015

Tabel 6.3.1. De soortelijke weerstanden van PTFE.

RV(~ ev-li jmlaagI

55 7.109

75 4.5 109

Tabel 6.3.2. De soortelijke volume

weerstand van de lijmlaag

van PTFE (Eriks).

h:s.

T&FLDN
1-----

I LGtT"5~L-1B'E~
I
I
L-7

F'iguur 6.3.1.
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Allereerst aan een sample

PTIi'F': (I) dat ui t het r;,agazijn

afkomstig is. Daarnaast aan

een PTFE sample (II) dat van

de B.V. Eriks, Eindhoven

betro~Jcen is. Dit teflon (II)
bevatte aan een zijde een

lijm12ag, vmE'.I"IJ''m de dikte

0,032 mm bedroeg. Deze laag

is m.b.v. freon te vervrijderen

De soortelijke volume wecrstan

van deze lijmlaag ..,erd gemeten

zoals deze in figuur 6.3.1.

schematisch is aan~eGcvcn.

Dc ccoeten waarden zijn in

tabel 6.3.2. opgenomen.

De gemeten waarden aan de

PTFE samples zijn in tabel 6.3

opgenomen. Hierbij is ev m. b.v

de opstelling uit figuur 6.1.1

bepaald en es d.m.v. de twee

parallelle elektroden. Deze

metingen van es en ev zi jn

'met grote onnamvkeurigheden

behept daar de te meten

stroom ook na zeer lan~e

tijden (~2 uren) niet

stationair werd. De meetfout

bedroeg bij deze bepaling

ca. 20;t. De gemeten soortelijk

weerstanden zijn in figuur

6.3.2. opgenomen. Ondanks

deze onnauwkeurigheid mogen

we toch vaststellen dat de

oppervlakte weerstand over

een oppervlakte eenheid, es

een faktor 103 kleiner is dan
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de volume weorstand over een volume eenheid,8v, V2n het PTFE met

de lijmlaag (II) en een exponentieel verband toont met de

relatieve vochtigheid. Verder mogen v;e konstE',teren dat de

soortelijke volume wecrstand van de lijmla~g aanzienlijk (106)

kleinor is dan van het p'rFE, zodat i,e de transporttijd van de

ladingen door de lijmlaag t.o.v. het ladingstransport door het

volume van het PTFE kunnen verwaarlozen.

6.4. Araldiet D.

Araldiet is een veel gebruikte naam voor epoxyhars. Daarnaast

komen de namen epikote en redux voor. Het epoxyhars werd in 1938

door de Zv;itser P. Castan ontwikkeld.

Dit materiaal, dat in d~ praktijk veelvuldig toegepast wordt,

bezit goede isolatie eigenschappen, kan in iedere gewenste vorm

gegoten worden de meehanisehe sterkte kan door vooraf gekozen

mengverhoudingen bepaald "iwrden en is bovendien niet erg kostbaar.

De struktuur van epoxyhars ziet er als voIgt uit:

~C.H~-CH -Ctf.2-0-0 -~HbO -0 >
o'~

De OH groep heeft een elektriseh dipoolmoment, zodat hierin een

oorzao.k ligt dat het epoxyhars w"ater opneemt t6. Pt] •
In de praktijk komen tientallen versehillende soorten araldiet

voor afhankelijk van het soort hars, het type harder en de

mengingen die men toepast. Een veel gebruikte samenstelling is

een menging van 25% araldiet en 75% kwarts.

Het door ons gebruikte sample is samengesteld uit zuiver

epoxyhars nl. Araldiet D, met het harder type rIT956. Het araldiet

is tot een dikte van 2 mm, op een koperen laag ges interli, waarna

het o)pervlak goed vlak gemClakt is. Het oppervlak van het sample
2

bedroeg 11,5 x 14 em •

Evenals bij de voorgaande materialen is de soortelijke volume

weerstandev bepaald op de wijze zoals in figuur 6.1.1. is aange

geven. Deze ev werd bij een rclatieve voehtigheid van 50 ~ 55%
gemeten en bedl'oeg 8,4 1013.n_.
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- --------

Ook deze oppervlnkte weer~

stand toont een exponen

tieel verband met de

relatieve vochtig0eid.

Het is geheel volgens

de verwachtingen dat de

oppervlakte rleerstand

over de oppervlakte

eenheid es kleiner is

dan volume weerstand

over volume eenheid tv

daar de onregelmatigheden

in de struktuur van het

materiaal, zoals bv.

verontreinigingen, juist

aan de oppervlakte zijn

te ve r ..n:wht en. De vocht

absorptie zal daarom aan

de oppervlakte groter zi jn w-aarcloor de gelcidbaarheid aan (le

oppervlakte vcrhoogd "lOrdt. Dit laatste k~m uit figuur 6.2.1. (perspex)

aan de steile helling van es t.o.v. ev geverificerd worden.

De gemeten waarden voor de

soortelijke oppervlakte

weerstand zljn in figuur

6.4.1. weergeceven.

6.5. Indirekte methode voor de benaling van de soortelijke

oppervlakte- en volume Heerstand.

6.5.1. Algemeen.

In hoofdstuk 2.1. van het verslag van Hccenen T. 6.I$J is een

elektrisch anc:logon gegeven van een d.ie.lektrikmn voor een eendimen

sionaal geval. De geometrische OpbOU1'1 vrm het di<Hektrikum is in

figuur 6.5.1. gegeven, terwijl het elektrisch analogon in

figuur 6.5.2. is afgebceld.
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..•. _....~".,---._ ..--~-. /

I

Figuur 6.5.2. Elektrisch
i

analogon

Figuur 6.5.1. Geametrische

opbouw van

cendimensionaal

model.
c

Voor een segment als in figuur6.5.1. is aangegeven kan men een

partiele differentia~l vereelijking opstellen nl.

a2.VL'X Ii2. ::=. ,Ccr Er
OA~ ot (6.5.1.)

Hen kan oak uitga~n van een cylinder vormige geometrie, zoals

in figuur 6.5.3. is aangegeven.

2

dO"'
\J( 'f') <.?-s'iTlr

VCPt-clt')

---7 >JCJ') .I(l"+~I")

Cotr.2l1(\
0(

Y' <?'v' .21{"f'01 Y"

01

C "! L.i l'-t 1O"E:.r2VoIQHlG1::

6.-1=0 r-fE.,-IQLE.
~L.'= K"TR ~E-i;;. A~L.oc'iOl-4 VI'JN.

C;VLLHOQlESE GEo~nQic:.

In dit geval kan men eenzelfde elektrisch analogon opstellen,

nl. figuur 6.5.4., en gebruik makcnd van de ]::nooppuntsvergelijkillCS
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een p2,rticle di ffcrcntiaal vergeli jking o1'ste11en in cylinder

koordinaten nl.

, (6.5.2.)

Deze particle differcntiaal vcrgelijkingcn zijn uitvoerig in

het boek V2.n Carsla'l en Jaeger [6. (6J behandeld.

We zullcn hier een experiment beschnijvcn waaruit het

theoretisch mogelijk moet zijn de verhouding tussen de soortelijke

V01Um01'lCersta.nd even rle soortelijkc oppcrvlakte wecrstand es te

bepalen.

In de fi gurell 6.5.5. en 6.5.6. geven ,,;e de doorsnede aan van
.,

de gebruikte meet samples.

s.

, I

~
~ ~ H./ 1.2. eN )v~ ,
~ ~
~ ~
~ V

\ 1- , ~

\2.CH

I
I

";(.::;0, .. e. )
x.. 't-:CLdri \A~

2y'AAN,;:(IGffT

-I.

Figuur 6.5.5.: Scher"atische voorstell:ing V2.l1 de o1'ste11ing filet

de tv;ee parallelie elektroden.

~
~_~--¥-LLou.....-._l_d

'~CM

(,
liia1

130Vl::NAAN:2~GHT

Figuur 6.5.G.: Schernatische voorstelling V2.n de o1'stc11in(; met

de cylindcr-vormige elekiroden.
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Er zijn principicel twce meet~ethodcn te onderscheiden:

a) sample met twee parallelle elektroden op'het oppervlak;

b) sample met een eirkclvormige elektrode op het oppervlak.

6.5.2. Twee narallellc elektroden.

2
Op een sample van 12 x 15 em worden twee koperen elektroden

(dikte is 1 mm) a~ngebraeht en weI op een afstand van 12 em.

Op het tijdstip t = 0 wordt op deze elektroden een spanning

Vo aangesloten, v( ...,(,t) = v(f, t) = Vo en V(?C, 0) = o.

Vaned dat moment zal er een potentiaal verdeling V(:t,t) tot stand

komen die m.b.v. relatie (6.5.1.) theoretiseh besehreven kan

worden.

De oplossing die Haeneri[6.1-j'],:;·eeft is .sleehts de homogene

oplossing van de differentiaal vergelijking m.b.v. de boven

genoemde voorwaarden. Deze oplossing luidt:

l-lierin is: )

We zien dat de verhoudinG viVo bij t -. ()O naC1r de waarde 1 gaat,

terwijl praktiseh gezien er een spannings verval bestaat gezien

vanaf de elektroden naar het midden (X = 0). Er moet dan ook een

stationaire situatie bestaan die door partikuliere oplossing

bepaald wordt.

Indien het pla,,,tje op t = 0 de oppervlakte potentiC12.1, V(~,o) = Vo

.hecft en de elektroden op t 0 geaard worden geeft Carslo,'\'T16. \1]
de volgende algemene homogcne oplossing.

(6.5.4.)

Doze oplossing kunnen we ook bij de hier gebruikte mectmethode

toepassen.
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Ui t relatie (6.5.1.) voIgt onder de vaor,·lCtLtrcle t -foOl):

De oplossing van deze differentia21 vergelijking verkrijgen we

door sUDstitutie van V(",) = Al,ax. in rclatie (6.5.5.), '-Telke met

de [ceeven rEmavoorwaardcn, V(-e,t) '" V(~,t) =- "10 de po,rtikuliere

oplossing geeft;

cash 42c
CorA. a.. f

waari n a = V-EL .1.
1

,

e", d

en V stat. =- de ei ndi·/2.arde voor t -. (XJ •

De totale oplossing voar de oplading van het sample luidt dan

Deze relatie (6.5.7.). dient aan de'Dcginvoorwaarde V(~,o) =- c>
te voldoen. Hieruit voIgt dan de oplossing van de partiele

differentiaLtlvergelijking nl.
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~.b.v. de oplossinc voar het st~tion~ire Goval en ~ = 0 is

het mogeli jk cle verhouding van fs/tv te bepc::.Ien. Er geldt nl.

Itt -0.ee + e _ i,(Vo )
- \- \Isla.t. (6.5.9.)

ae
met V stationair = V(o,oo) en hierui t is ae met de relatie

~ . Vo t b I1.reDsn V t~t 'e epa en.s d~ •

Bij de berekening van de verhouding, fs/ev, blijkt eehtl'!r dat er

een grote diskrepantie bestaat met de verhouding die uit de
I

eerder gemeten resultaten uit § 6.2. bepaald kan worden.; f.I.b.v.

de resultaten uit figuur 6.5.7. respektieveIijk 6.5.9. komen

\'re voor fs/ev tot de wao,rden 10,9 respektievelij!,;: 0,83.
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Er zijn verschillende oorzaken ~"cm te wijzen voor deze diskrepantie:

a Boven het oppervlak geldt een andere overzetverhouding,

V probe/V oppervlak, dan boven de koperen elektroden

l:. 3. v. de variatie van h. Hierdoor is de gemeten verhcucling

V (o,tlO) / V (e,t) kleiner dan de verhouding in Vlerlcelijkheid

zou zijn. L.b.v. de ijkkrorrcien uit ficuur 6.2.2. zien Ive

dnt deze invloed te gerinG is am deze diskrepantie te

verkl::~ren.

b Er zon een spanningsval kunnen bestaan tussen de koperen elek

trod en en het i.solatiemateriaal t.g.v. een slecht kontakt. am

deze fout te voorkomen is het sample onder de elektroden met

leitsilber verf bedekt.
~.

e Er Vlordt niet aan het gestelde model voldaan.

In figuur 6.5.8 is een oplaad karakteristiek opgenomen,

parallel aan de twee elektroden op de plaats X = 0; zie ook

figu.ur 6.5.9.

Wanneer we vermelden dat de elektroden 9 em lang zijn en de

elektroden in de :c - ri chting aCLn "ieerszi jden van het sample

ter plaatse It= -een '}( =e doorverbonden zijn, moeten we

vaststellen dat er desondanks een inhomogeen veld bestaat~

tussen de twee koperen elektroden, m.a.w. dat er ook een

ladinGstransport in de y-richting plaats vindt. Dit laatste

transport is eehter niet in het gestelde model opgenornen.

vie zullen dus of een andere konfiguratie moeten kiezen 6f

het gestelde model moot en uitbreiden, dus kornplieeren, om

op een identieke vdjze de soortelijke Vleerstanden te ku..'1nen

bepalen.

6.5.3. Cirkelvormiee elc\:::trode.

Op een sample van 12 x 15 em
2

wordt een eirkelvormige

elektrode aangebracht met cen binnenstraal a van 4,5 em.

Evcnals in het vorige experiment Vlordt ten tijde t 0 een

gelijkspanning Va aan de clektrode aangesloten. De begin- en

randvoOMfaarden zijn dan:

V ("",0) = 0

V (a,t) = Vo, voor t > 0
i·

(6.5. 10.)

(6.5.11.)
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Een wiskundige beochrijving voor dit experiment is in relatie

(6.5.2.) vc'.stgelegd. Deze kunncn we vereenvoudigen cIoor te

stellen:

v = u l.-t/~

waarin ,..:; Eo 'r eV

Dan wordt de partiele diffcrentiaal vcrgclijking:

(6.5.13.)
I.

De oplossing van deze differentiaal vergelijking is me~

de voorl·raarden u(a,t) Uo en u(r,o) = 0 door Carslmv en

Jaeger [6.12] gegeven, nl.

lIierin zijn:

[
~2. -, •

..,e,.k J )

O!l'\ de l{ortels van de verc;eli jking Jo (a Q:n)

10 (I"" ol,,) en J, (aOt",) zijn Besselfunlcties.

= 0 ...

Echter door de transfornatie m.b.v. relatie (6.5.12.) is de

l'ierkclijke VooI'\v[t.o,rcle (6.5.11.) voor de relatie (6.5.13.)

tijdsaf[18.nkelijk en Hel U (a,t) = Vo e ~ ~ Gebruik r.12.kend van

het tl1eorema van "DuhO-mel [6.'1J klllin-en lie de oplossin t:; geven als

co
U(rJ~)~ ~ UoL 0(1'\ JQ(t'CXn) 1 1_ fU.p(-()(O{~-tYl')t)~

0.. t\"1 k~~ + I/r .:11 (Q.o(,,) L j
Deze gaat dan na substitutie van (6.5.12.) over in:

Voor de stationaire situatie in het midden van het sample

(6.5.16.:

k.d~ + lfrr (6.5.17.:
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In figuur 6.5.10. is een OIJ12,~ld kar2,ktcristiek bi.i cen eirkel-

vormige elektrode op een perspcx sample aangegeven.

L. b.v. de Gemeten ~J2,arden is het rnoc;elijk eTe soortelijke

weerstanden ea en ev to berekenen. Hiervoor d~ent men cehter

~on diskretisatie toe to passen m.b.v. een rekenmachine.

, /
./ In tabel 6.5.2. zijn voor twee materialen, perspex en teflon, de

verhoudingen V(o,~) / Vo aanGegeven. Bij de bcrekening van de

verhouding V(o,~) / Vo zijn we uitgegaan van de waardcn fs en fv,

zoo.ls e:,ie in §2.2. en §2.3. zijn bepclald voor een RV VelD 70,0. Voor

de soortelijke volume Hc"rstand van teflon hebben we de ",;i'i.carde

genomen clie door Iraenen [6.'{o] bepacdd is.

m<:"teriaal RV in
d- in V( 0 ,00) IVa ev [fl.mJ ts en] V (0 ,ro) IVa reI

% mm.
Gemeten ber. fou

--
7° 1, 1 0,65 2,7 1015 1014 0,69 6"perspex IJ

teflon (r~lag. ) 70 1, ° 0,58 1,7 1015 1014 0,62 7%

Tabel 6.5.2.

Uit de vcrkregcn resultaten mog-en He konkluderen dat de gcstelde relatic

(6.5.16) goed overeCIlkomt met hct fysische fenomeen. Teven::; kunnen ."e

konkluderen dat de oorzaken a en b in §6.5.2., voor de diskrepantie tussen

de gometen verhouding fs/tv en de Herlceli jJ.ce u2,ard<j indcrdaad

klein zi ,jn en nagelloeg

c;ebruikte model.

vcrH2.~1,rlo()sbaar zijn t.o.v. rle invloed vc..n net
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7 ~ Experj.:nonten.

7.1. Afname lcarakteristieken van vlakke geladen isolatiemateri

alene

7.1.1. Algemeen.

In dit gedeelte zullen we het ontlaadverschijnsel in iso

latiematerialen a~nre hand van gemeten resultaten nader bekijken.

De ontlaadkarakteristiek laat de probespanning V zien ale

funktie van de tijd en de plaats boven het sample. Uit deze ,~

tijdsopname is het mogelijk een ladingsafname kromme te reali

seren die de verhouding V(t)/Vl of Vl/V(t) als funktie van de

tijd weergeeft, waari~ VI de spanning is die meteen na de opla

ding , dus voar t=o , gemeten werd.

Deze bovengenoemde probespanningen kunnen naar de werke-.

lijke spanningen omgezet wonden, waarbij rekening dient te wor

den gehouden met de optredende spanningsdaling ten gevolge van

ladingsopname in de meetopstelling, paragraaf 2.5.

Vergelijking vanre gekonstrueerde afnamekarakteristieken

uit meetwaarden met afnamekarakteristieken die berekend zijn met

behulp van de reeds eerder behandelde theori~n die er bestaan

ovep het geleidingsmechanisme in isolatiematerialen, par. 5.4.,

maakt het mogelijk een uitspraak te doen omtrent enkele karak

teristie~groothedenvan het onderzochte materiaal.

Het bloksgewijze ladingstransport door het dielektrikum,

zoals dat reeds door meerd~auteurs behandeld en gekonstateerd

js, par. 5.4., zullen we in de hier gebruikte symbolen nogmaals

neerschrijven:

2
V/Vl = 1 -(V~/2~ )t, voor

2·
V/Vl = d /Vlf't , voor

Uit de relatie (5.4.1?) volgt de waarde voor de beweeglijkheid

nl;

? =

M.b.v. relatie (5.4.20.) kan de halfwaardetijd, dit is de tijds

duurjvanaf de 0plading tot de spanning over het dielektrikum

gehalveerd is, berekend worden;
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In paragraaf 4.1. is een beschrijving gegeven vanille meet

opstelling waarmee de ontlaadkarnkteristieken opgenomen zijn.

De oplading van het ~ample geschiedde door een Korona ontla

ding aan een koperen borstel. De afmetingen van het borstel

oppervlak bedroegen2 * 5 cm
2

• In [7.1.,7.2] zijn kOTona ont

ladingen geanalyseerd voor het geval van ontladingen van een

punt naar een metalen plaat, waarbij L7.3~ ingaat op het geval

dat de plaat een isolatiemateriaal is.

De afnamekarakteristieken zijn aan de volgende materialen

bep~ald: Pertinax, perspex,(I.C.I.), PTFE, Araldiet D type HY956.

De gebruikte samples zijn rechthoekig en indien niet anders ver
2meld 120 * 140 mm en aan een zijde met leitsilber bekleed. De-

ze zijde wordt op de geaarde plaat van het wagent~e gelegd,
~ ..

zoals in figuur 401.2. is weergegeven.

Alvorens de samplesworden opgeladen, zijn zij met b.v. metho.nol

schoongemaakt. Deze alkohol neemt tevens de resterende lading

voor een groot gedeelte weg. Op een perspexplaatje, opgeladen

tot +3,5 kV, bleef na reiniging met methanol nog slechts ca. 2%

van de oorspronl:elijke lading achter. De verwijdering van de

resterende ladingen is ook mogelijk m.b.v. water; hierbij be

staat echter een grotere kans dat er verontreinigingen op het

oppervlak achter blijven.

Na het schoonmaken van het sample word%i~edurende minimaal 24

uur (7.4~ in de gewenste gekonditioneerde omgeving gebracht,

alvorens de oplading van het sample mag plaatsvinden.

De omgevingstemperatuur bedroeg tijdens de metingen ca. 21 oC.

7.1.2. Pertinax.

Dit in de praktijk veel gebruikte isolatiemateriaal bestaat

hoofdzakelijk uit laagjes papier. Deze lagen papier worden door

een bindmiddel aan elkaar gehecht. Het is mogelijk gebleken om

daze strukturele opbouw van pertinax in een theoretisch model

te vqngen, waarin een papierlaag door een potentiaalberg vervan

gen kan worden in een ohms mediuJl1 (bindmiddel) [7.5:) •

Ret gebruikte pertinax was afkomstig uit het T.R.E. magazijn.
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In figuur 7.1.1. is een ontlaadkarakteristiek van pertinax sample1

weergegeven. Het eerste valt op, dat de lading zich snel over

het oppervlak homogeen verdeelt, terwijl de oplading plaats vond

met behulp van een borstel oppervlak, 5 ~ 2 cm2 , dat klein is

t.o.v. het sample oppervlak. Dit zou-.in verband kunnen staan met

de door Baenen gekonstateerde lagere volumeweerstand in de hori

zontale richting van het pla'ltje [7.5~ •

Van twee pertinax samples zijn ontlaadkarakterjstieken ~e

registreerd. In figuur 7.1.2. zijn de afnamekarakteristieken van

de plaatjes aangegeven.

Al deze afnamckrommen welke voor t=o dool" V/V1=lf gaan, hebben

voor tijden,waarbij de vcrhoudingswaarde V/V
l

grater is dan 0,5

een lineair verloop.

Voor langere tijden waarbij V/Vl <0,5 is konstateren we een niet

lineair verloop. Dit verloop blijkt een hyperbolisch verloop te

zijn daar de krommen uitgezet in een V1/V - t grafiek, zoals in

figuur 7.1.3. uitgevoerd is, een lineair verloop voor Vl/V> 2

laten zien. Op grond V8.n deze karakteristieke vormen kan men aan

nemen dat het ladingstransport door het sample volgens het blok

ladings transportmodel geschiedt.

In tabel 7.1.1. zijn de gemeten en op basis van het blokladin9s

model berekende waarden weergegeven.
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.e---- - ---2-

VI kV R.V. % 1\. -6ek. #' m/Vsek. t'l2, sek.
,ge.mde.n be.re-keil'li -Wi -be1e-ke ...et ~.::

plaatje 1 + 3,96 50 20 1,3 10-9 22

d = 10 mm + 2,2 50 20 2,1 10-9 22

- 3,1 50 15 2,1 10-9
15

plaatje 2 + 8,12 nipt 33 3,7 10-10
33

~ = 10 mm +·3,70 bepaald 86 4,5 10-10
60

I

M1 : m.b.v. re1atie (5.4.20.) M2

Tabel 7.1.1.

m.b.v. re1atie (5,4.16.)

Het is niet mogelijk het ver~chil in halfwaardetijden tussen de

samples 1 en 2 te verklaren als een kwaliteitsverschil i.n de

plaatjes, daar de oor~aak obk in de relatieve Yochtigheid kan

zitten. Dnvendien kunnan we geen eenduidige uitspraak doen

omtrent de beweeglijkheid van de ladingdragers van het perti

nax, daar we slechts over enkele experiment en beschikken. De

grootte orde" van~ beweeglijkheid mogen we vaststellen op
-9 2/10 m Veek.

Daar de toegepaste meetmethoden van elkaar verschillen is het

niet mogelijk om een vergelijking met de door Haenen gemeten

halfwaardetijden, nl. 112, < 0,1 :-:;ek, te maken L7 .6.]

In het door Haenen~rrichte onderzoek wordt namelijk ecn elek-

trode op he.t oppervlak van het sample geplaatst, waarna de

hoogspanningstoevoer op t=o verbroken wordt.

Om de invloed van de opgebrachte elektrode na te gaan werd in

ons onderzoek aan beide zijden v~n cen pertinax p1aatje een

leitsilberen elektrode aangebracht. Bij een R.V. van 42%

VI = 4kV werd een reproduceerbare halveringstijd van 23 sekonden

geregistree"d.

Hieruit bleek dat de opgebrachte elektrode niet het grote boven

vermelde verscnil in de nalveringstijden kon verklaren.

We dienen dan oak de oorzaak in de kwaliteit van net materiaal

te zocken.
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De in tabel 7.1.2. vermelde mcetresultaten zlJn afkomstig

van samples die allen van cen grote plaat perspex van 1,1 mm

dikte zijn afgesneaen. In de figuren 7.1.4. en 7.1.5. zijn enke

le ontlaadkar~kteristiekenafgebeeld, terwijl in de figuren ).

7.1.6. en 7.1.7. enkele afnamekarqkteristieken zijn weergegeven.

-
? ~XAe.kY" kY BV % '1l). sek. t.y" sek.1

.seO\~h~.n be.r.e.kend *{ bere.ke...d ;*1..

+ 5,25 40-44 1,5 106
1,6 10-16

1,4 106

+ 5,62 60 1,7 104
1,5 10-14

1,4 104

-I- 5,25 66 2,4 103 1,5 10-13
1,5 103

+ 6,72 70 I t6 103 3,6 10-13
5,0 10

2

+ 6,0 69-72 1,1 103
3,6 10-13

5,7 10
2

+ 6,3 80 1,9 102
1,.9 10-12

1,5 102

- 6,25 50 1,0 104

- 6,25 53 . 4,0 103 4,6 10-14
4,3 103

- 6,0 58 9,8 10
2

2,3 10-13
8,7 10

2

- 6,4 58-59 7,3 102
3,2 10-13

6,1 10
2

- 5,9 62 2,9 10
2

8,2 10-13
2,5 10

2

- 6,65 65-66 67 2,7 10-12
67

- 5,46 68 25 4,4 10-11
5

* 2

Tabel 7.1.2.

In tabel 7.1.3. zijn de meetresultaten van een andere parttj

per~pex plaatjesweergegeven, die eveneens uit het T.H.E.

magazijn afkomstig zijn, alhoewel van hetzelfde fabrikaat.

Y
1

kY R.V. % 1y1.- 5el(. fl: /h1;V f:~ ~ek. soortsek sample
gel'>\e.~e.l'I. bereket'ld *1. be.re-k~ "-cl ;¥ t

+ 5,8 84 2,5 105 1,0 10-15
2,1 105 a

- 5,1 80 7,9 104
3,2 10-15

7,6 104 a

- 5,4 80 2,3 10? 7,8 10-16
2,7 105 b

55 1,6 105 1,1
-13

1,4 105 dikte:
+ 2,5 10

6 mm.

+ 1,7 54 3,5 105 1,6 10-15
3,7 105 d =

1,1 rom.

Tabel 7.1.3.
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Reeds in het onderzoek van

lIaenen [7. 7J is aangetoond

dat het ladingstransport in

rerspex m.b.v. het blok la

dingstransportmodel beschre

yen kan worden. De boven

eemeten resultaten onder

schrijven het door lIaenen

aangenomen model. Tevens zien

we dat de berekende halfwaar

detijden redelijk overeenko

men met de gemeten waarden.

Uit figuur 7.1.8. kunnen we

konst~teren, dat de halfwaar

detijd een exponentieel ver

vand toont met de relatieve

vochtigheid. In paragraaf

7.2.4. zullen we hierop ver

der ingaan.

lIet valt op, dat er een grate

spreiding optreedt in de half

waardetijden van de verschil

lende plaatjes. Haenen [7.8J

meet halfwaardetijden van

22} min o voor een negatieve

ontlading en 55 min. voor een

positieve ontlading bij een

R.V. van ongeveer 55%. De

oplaadspanning bedroeg in

beide gevallen 9 kV.

lEt 7.1.8. kunnen we aflezen

:;a t 1 ~ voor beide ladingssoor

I,en bij 55% vochtigheid groter

i¢. Voar de in tabel 7.1.3.

~~geven plaatjes zijn de tij

den nog vee1 1anger daar reeds

, bi j een R. V. van 807~ "'1'1..£
\T\e.e.t' dan 20 uren bedraagt.
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Door twee perspex plaatjes een andere voorbehandeling te geven,

is getracht een aanzienlijk kortere halveringstijd te realise

reno Een plaatje werd gedurende 6en week in leidingwater gelegd

en daarna tot 8 kV opgeladenj de halveringstijd,Ji&, bedroeg

3 dagen bij een R.V. van 50% •

.. t-·· =:C'--r '--:1+, ""\:C::C:;-'r-" :~:1::=1,~··:-:·~-t·····t'--'j ·····R·----.e::r-- :1'-::1,' 'i' ---+-1' ,,-l~t2_.-::I:--- .
:,..~ '~tc=~'J~t2h~,;~~:itlI2~ ...~1"~ -~~F.l;~Lff~4++
····,. ,.•.•6J;,j;~ ..•. ;,.':'1'\,. v··r..t·~",j,~1·+,"L"~1Ir:i('f r:r~! ....
~~; -I····· ,.. +: - "-:~T ---+ .-----"1' " ,- :tL:t..! 4c i· ~~/~-,--.f ... 1:

~t.;&_-'j;t'.-~~,~~~_.~sp:?1'--l~t~:r£fF-£J]
:,>L ,.:1- ..._r-~~ ,-- ii, .-d. . ::e -,.,.,' '. ·l,:.·-.".;::J'jdi- ~;".,.~i .'- -' .--1__

,.. --,--::
~ ..- - .-.~

.-::: -
"~'

.-:::::: -.: . Ic:~ ,:.'" F'" 'e:I", "-'". ,_ !_,. ,. __ ' _", .

r~;E:~~i~~;~~I.~t!~i£,~1f~i]~~lli~
Aan het ander perspex plaatje dal gedurende ~~n week met U.V~

licht bestraald waD en daarna 3 weken in water gelegen heeft,

werd een T~i geilleten van 330 minuten bi j een R. V. van 51% en een

oplaadspanning V~Ln 8 kV. Deze afnamekarakteristiek is in figuur

7.1.9. weergegeven. Uit het lineair gedeelte van deze kro~me

kunnen we met behuJ.p van (5.4.20.) de beweeglijkheid bepalen •
...14 m2

Deze bedraagt 2.10 1Vsek.

Aangezien de ontlaadkarakteristieken onder bijna identieke

omst--mdigheden gerealiseerd zijn mogen we stellen dat ondanks

deze voorbehandeling langere halveringstijden gekonstateerd

werden dan bij de experimenten die door Haenen gedaan zijn (7.8~.

Ondanks het feit dat We slechts het eerder met U.V.-licht

bestraalde plaatje, dit is het laatst genoemde plaatje uit

tabel 7.1.3., als vergelijkbaar materiaal hebben, kunnen we

toch stellen dat ar in het perspex weI detelijk een verandering

optrad als gevol~ van het leidingwater, daar de beweeglijkheid
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na de voorbehandeling grater bleek

voor de voorbehandeling en 2,10-14

-15 m2
te ZlJn en weI 1,6.10 ?VS
m2
IVs erna.

In paragraaf 7.2.3. zal aangetoond worden dat het U.V.-licht

hier geen invloed op de bewweglijkheid en de halfwaardetijd

heeft.

Voorts zullen we in paragraaf 7.2.4. dieper ingaan op de invloed

van water op het di~lektrikum.

Aan deze drie verschi~lende perspex plaatjes werd een snel

lere afname voor negatieve ladingen op het oppervlak ~aargenomen.
i

Een diskussie omtrent de oorzaak van dit verschijnsel)is in
I

par. 7.4. opgenomen.

Tengevolge van de lange afnametijden is het onderzoek aan

het perspex beperkt g;weest. Bovendien bleek de spreidLng in de

afzonderlijke samples groat te zijn. Het is ddarom van praktisch

be1ang am meer te wetan te komen over de faktoren die de Grote

spreiding in het isolatiemateriaal veroorzaken. Daze hangen

binnen zekere grenzen vermoedelijk nauw Gamen met de kwaliteits

beoordeling van perspex als isolaxiemateriaal~

7 .1. 4. PTFE.

De samples die bij deze ontlaadproeven gebruikt zj.jn, hestaan

uit teflon folies (sample II, par. 6.3.), die aan een zijde met

een lijmlaag op een koperen plaat vastgeplakt zijn.

In figuur 7.1.9. is de gemeten ontlaadkarakteristiek en in

figuur 7.1.10. de gemeten afnamekarakteristiek van een PTFE sample

l'Ieergegeven.

Zoals uit de figuur 7.1.10. en oak uit andere opgenereen,

doch hier niet weergegeven, karakteristieken opva1t gaan de

:techten niet door het punt VIv1 = 1,0 ) maar doorsni jden een

kleinere wanrde van~ ordinaat. Enkel het laatst gemoemde expe

riment in tabel 7.1.4. vertoonde een afnamekaraktcristiek Waar

bij de rcchte weI door het pu+}t v/Vl = 1 ging. Deze niet line

airiteit wijst erop dat er in de beginfase sprake is van een

sneller ladingstransport.

Enkele mOf,clijke oorzaken hiervoor zj.jn:

- In de beginfase zal een ladingstransport langs de

randen van het sample plaatsvinden;
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Tengevolge van de potentiaalverschillen aan het

oppervlak zal een ladingstransport langs het opper

vlak plaatsvindenf

In het materiaal treden partiele ontladingen Ope

Uit de ontlaadkarakteristieken blijkt dat aan de randen van het

sample inderdaad in verhouding tot het verwachte verloop van de

afnamekarakteristiek een snelle afname van de gemeten spanning

V(x,t) plaatsvindt. Bovendien nemen we geen duidelijke veran

deringen in de vorm vm de gemeten potentiaalkrommen waar.

am deze redenen kunnen we ko~luderen dat er in de beginfase

een overwegend pransport langs de rand van het sample geschiedt.

Bovendien heeft de lijrnlaag een veel lager isolatieniveau dan

de teflonlaag, zodat de veldsterkte langs de randen de doorslag-
<.

waarde in lucht kan overschrijden, hetgeen dan het verrnelde

ladingstransport evt. door glimontlading tot gevolg heeft.

Door Takada e~.al. I7.9J wordt aan[:etoond dat bij het aanleggen

van een elektrisch veld ladingen uit traps; vrijgemaakt kunnen

worden die dan in die beginfase een grote rol spelen bij het

ladingstransport. Aan de hand van het gebruikte transportrnodel

voor teflon en de andere hier onderzochte materialen zal echter

blijken dat de traps bij het ladingstransport geen rol van be~

tekenis spelen.

Na de aanvankelijk relatief snelle ladingsafname konstateren we

een met de tijd lineair afnemen van de sranningsverhouding

V/V1 , hetgeen een duidelijke overeenkomst toont met het

verwachte verloop wegens het blokladingstransport model. I.v.m.

de lange afnametijden is niet nagegaan of de afname na de half

waardetijd hyperbolisch verloopt zoals het model voorschrijft.

Baenen [7.10j laat duidelijk zien dat dit weI gesch~edt bij

teflon.

In tabel 7.1.4. zijn de gemeten en berekende waarden van de

edperimenten aan teflon weergegeven.

De eerste vier rneetresultaten zijn aan een zelfde ttpe

teflon sample (II) gemeten. Bet laatste resultaat is verkregen

met een teflon plaatje van 0,1 mm dikte, dat m.b.v. epoxyhars

aan een koperen onderlaag was g8hecht.
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x 1 x 2

d rom Vl [kV] R.V.50 T"} sek. f ITI.'jv.s +oJ.. se-k. 1
U%

.t.5e-.......e.~ be re.ke..w::/. "*-i t,ei"e.kQl\d ~ ~

0,08 +. 4,3 50 5,1 106 4,7 -19
6,7 10610

0,08 + 4,85 70 4,8 106
3,1 10-19

4,5 106

0,08 5,5 84 3,6 106 4,0 10-18 6+ 5,4 10

0,08 - 1,2 88 3,3 106
2,1 10-18

2,8 106

0,1 + 1,44 70 2,0 105 2,3 10-17
3,0 105

-

xl: m:b.v. (5.4.20.)

Tabel 7.1.4.

x 2

I I I
'to ~{) 60 10 80 50 I <) ~ d

~R.v. 0,.

Bij al deze experimenten blijkt dat de halfwaardetijd gro

ter i8 dan de vla'3.rde die door Haenen is [';emeten, nl. een tijd

van 17,9 uur, voor een negaticf geladen sample van 1 mID dikte,

respektievelijk 88 uur voor cen positief geladen sample van

1 mID dikte. Bij het berekenm val1.clc ~beweegli jl'Cheid en de half

waardetijd m.b.v. de relaties (5.4.20.) en (5.4.16.) hebhen we

de invlocd van de li~imlaag verrraarloosd en gerekend met de dik

te van het isolatiemateriaal zelf.
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In figuur 7.1.11. zijn de halfwaardetijden van de ecrste vier

meetge[';cvens in 7.1.4. a18 funktie van de H.V. uitgezet.

De negatieve ladingsafname blijkt niet veel sneller te verlopen

dan de positieve ladingsafname. Haenen konstateerde bij zijn

metingen dat de positieve afname sneller verliep,dan de negatieve.

Dit kan een gevolg geweest zijn van cen groot lek langs de

oppervlakte van het positief geladen sample, gezien de door hem

gekonstateerde "onrustige" posi tieve ontlaadkar'1kteristiek [7 .ll~ •

7.1.5. Epoxyhars.

! In paragraaf 6.4. is een beschrijving gegeven

I
i
"I
I,
ivan het ge-

bruikte sample. In figuur 7.1.12. en 7.1.13. zijn ontlaadkarak

teristieken gegeven voor respektievelijk een negatief en een -I

....

positief opgaladen sample. De getoonde figuren zijn representa-

tief voor de andere meetresultaten. Opvallend is namelijk dat

de struktuur van de ontlaadkdrakteristiek bij relatieve vochtig

heden groter dan ca. 40% vlakker is. Dit is mede een gevolg van

de lagere oppervlakteweerstand bij hogere vochtigheden zoals in

par. 6.4. is aangetoond.

De resultaten van alle metingen aan het Araldiet D sample

zi jn in tabel 7.1. 5. ver-meld.

Vl [lcV] %
;T.

t'1i sek.R.V. ~I.t s,ek. ~ jirs
'jBO\ete.V\ -be..i-'.e. kev-.d .)f -1. b~,ekg.t\d *2-

+ 4,10 30 600 1,7 H,-12

+ 4.05 34 374 2,6 10-12

+ 3,25 48 66 1,9 10-11
94

+ 3,60 48 50 2,2 10-11
60

- 5,04 42 174 4,4 10-12
121

- 4,44 49 63 2,1 10-11
64

- 5,61 30 1116 1,6 10-13

~.,J. : m. b. v. (5.4.20.)

Tabel 7.1 0 5.
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Uit de afnamekarakteristieken, van de figuren 7.1.14 en 7.1.15

b1ijkt dat de 1adin~:safname, afhanke1ijk van de re1atieve voch

tigheid, va~gens verschil1ende processen ver1oopt.

In figuur 7.L15 is voar de dUide1ijkheid de inverse van V/V
1

tegen de tijd uitgezet, die dan een 1ineair verloop 1aat zien.

Eij hogere vochtigheden (>40%) ver100pt de afname vo1gens het

b1ok1adingstransport pode1. Eij 1agere vochtigheden vindt een

h~perbo1ische afname plaats. Dit afnametypc is ook aan glas

gcmeten L7.12, 7.13J •
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Deze hyperbolische afname is onafhankelijk van de polariteit

van de Iadine. Het hyperbolische verloop in de VIv I-}~arakteris

tiek kan aIleen verklaard worden indien er reeds een ruimte-

Iadinf, in het materiaal is opgebouwcl of permanent aanwezj.g is.
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Davies [7.12J geeft een afleiding 

van de ladingsafname veer het ge-

-_._....._-----,------
'fiC\",-",': l·I.I\:), "

Davies gege-

nl.
~< £o£r =.f.'"h€.p-

Uitgaande van de de or

ven relatie (5.1.5.)

is,

val dat er een rUimtelading in

het materiaal aanwezig is.

Hieruit kunnen we afleiden, dat

de afname lineair geschiedt in

dien er aan de voorwaardc veldaan

2Z.a... =C! + o"zo )exr lYIe.t l- - ~ [55.1)
o£ ~... :A.ne.d £~ r ,tne.(;l

en de veorwaarde ~«2ned velgt;

Het tijdsinterval waarin wij me

ten is kleiner dan 103 sekonden.

Indien we t' = [orr ev stellen

dan:

0"'£" =-~= t2.-Kp(/Vletl-) Aloof"' o:e = foftY.(:;.I1}
0-,( V l- ~ rJ

Met behulp van de beven gegeven

veerwaarde (7.1.1.) t(t' geldt

en de waarde veor ell' e;ebruiken

die in par. 6.4. bepaald is, dan

vol~t)dat aan de bevengestelde

voerwaarde vold~an is (t' = ~103).

De hellingen van de rechten

in figuur 7.1.15 kornen overeen

met me-J-L
[;., E. r

UitgaQnde van de beweeglijkheden

die in tabel 7.1.5. zijn bepaald~

voor de samples bij lage R.V.

kunnen we de ladingsdichtheid

berekenen.
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Er geldt nl.

/y! e./A- _
eo ?,.

waaruit volgt:

b. (\I,/\I )
IJ" t

,

/V\ -

De berekendc waarden zijn in tabel 7.1.6. aangegevcn, waarbij

voor £~ de waarde gebruikt is uit tabel 6.1.1.

Voor de oppervlaktelading geldt:

De oppervlakteladingsdichtheid , 011-, in het materiaal Vlordt

door de volgende relatie aangegeven:

021. =- ;n e of..

. --~

-
-~

V
l

kV R.V. f'-
h eE,- [ljsetl. In tr"ef. *3 er.-t1.£0 ~ .1(-1. ~2 *'1

+ 4,05 34 1,7 10-12
2,8 10-3 9, 1016

2,9 10-5 6,7 10-5

+ 4,1 30 2,6 10-12
1,7 10-3

3,5 1016
1,1 10-5

6,8 ~ 0-5
.L

- 5,6 30 1,6 10-13 9,3 10-3 1,3 1017
3,8 10-5 9,3 -510

~ 1

x 2

m.b.v. (7.1.4.)

m.b.v. (7.1.5.)

:R: 3

Jf 4

m.b.v. (7.1.7.)

m.b.v. (7.1.6.)

Tabe17.1.6.

Uit de verkregen gegevens kunnen we konstateren dat de opper

vlaktelading cr:e{ in jt""ooH:e orde ge1i jk is aan de oppervlakte-~

lading in het materiaal ~L •

Uit de hierboven verkregen resultaten moeten we vaststel

len dat het epoxyhars een struktuurverandering ondergaat t.g.v.

de opname van water.

Er zij hier nog opgemerkt dat de afname van de lading aan de

oppervlakte niet via een lek langs de oppervlakte g8sc~iedt

daar in dat geval de afnamekromme een exponentieel verloop had

moeten vertonen.
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lri hoeverre het ladingstransportmechanisme voor positieve

of negatieve ladingen cnder invloed van de vochtigheid gewijzigd

wordt is hier niet te zeggen. Uit slechts ~~n meting blijkt dat

het transport van negatieve lading bij lagera vochtigheden trager

~erloopt dan bij transport van positieve ladingen, zie

figuur 7.1.16. Deze meting is echter ~e eerste in de ~ij van

experimenteD geweest met negatieve oplading, nadat eerst de

ontlaadkarakteristieken van een positieve oplading bestudeerd

zijn.
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7.2. De invloed van ~xterne faktoren op het ladingstransport.

7.2.1. Inleidin~.

Wazmeer op een isolatiemateriaal een ladingsverdeling is

aangebracht treden verschillende ladingstransportmechanismen

Ope Deze zijn in par. 5.1. aangegeven. In dit gedeelte zullen

we trachten het eventueel optredende transport door lekstromen

te kwantificeren.

Zoals reeds door Haen~n L7.14.J is aangetoond kunnen de .

door emissie vanaf de oppervlakte van het isolatiemateriaal ver

loren ladingdragers, evenals neutralisatie-verlies door de tij

dens de korana-oplading in de ruimte gGvormde en achtergebleven

ladingdragers verwaarloosd worden.
c:'.

Daarentegen bestaat er grote onzekerheid omtrent :

het bestaan en de grootte van het ladingstransport

via de oppervlakte van het sample;

de grootte van de neutralisatiestroom, die optreedt

ten gevolge van naar het oppervlak van het sample

bewegende ladingdtagers die de daar aanwezige

oppervlaktelading neutraliseren.

Bij onze beschouwingen zullen we ervan uitgaan dat de oppervlak-

ken van de samples goed schoon zijn. Ten gevolge van verontrei

nigingen zullen nl. veidversterkingen aan het oppervlak op

treden, terwijl tevens de soortelijke oppervlakte weerstand kan

veranderen.

7.2.2. Lek via do oppervlakte.

Slechts bij enkeleauteurs, o.a. Ieda et.aL [7.15.J en Taka

da e~a~ L7.l6.] wordt expliciet vermeld dat er geen transport

via de oppervlakte plaatsvindt. Evenals Haenen konstateren zij

dat de ontlaadkarakteristieken geen signifikante ladingsver~

plaatsing in de horizontale richting van het sample laten zien.

Verder meten Lilly e~a' Lf.17.] een identieke stroom aan de

klem f/!. ui t fie:;uur 6.1.1. ongeac:ht of de schutring weI of niet

g(~aard is.

Aan de bij dit onderzoek opgenomen ontlaadkarakteristj~ke,trLemen

wij eenzelfde verschijnsel waarf alhoewel ope:;emerkt diedte
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worden dat bij materialen als pertinax en araldiet de lading

zich snel over het sample verdcelt, zodat men uit deze karak

teristieken niet kan vaststellen of er cen ladingstransport

langs de randen plaats llCeft. We kunnen hierbij opmerken dat

een eventuele ladingsverplaatsing in de horizontale richting

nog Geen lek langs de randen van het sample behoeft te bete-'s

kenen, daar dit ook een gevolg kan zijn van een ontla0d

mechanisme in het materiaa+ zelf t.g.v. bijvoorbecld een strllli-

tuur fout of een partiele doorslag L7.18, 7.19J. !

Indien we veronderstellen dat er een relatief grbot

ladingstransport via de oppervlakte nair a2rde loopt, dan zou

de afnamekarakteristiek exponentiecl moeten verlopen. In dat

geval moet het sample~namelijk als een ideale kondensator op

gevat worden die vi~ cen weerstand ontladen wordt, zoals in

par. 5.1. is weergegeven.

Nu is bij de door ons r,emeten afnamekarakteristieken, afgczien

van het verloop direkt na de oplading, nooit sprake van een

exponentiele afnarne van de spanning over het dielektrikum.

Andersorn hoeft het bij een gemeten exponentigle spanningsafname

nog niet te betekenen dat de lading via de randen van hot sample

wegvloeit.

Aan e~cele samples perspex en pertinax, waarbij de opper

vlakken aan beide zijden met leitsilber bekleed waren, zijn de

afnamekarakteristieken gereg~mtreerdo Hierbij werd geen essen

tiele afwijking genotecrd t.o.v. de andere afnamel:arakteristiekcn.

Ook bij grotere relatieve vochtigheden, waarbij de oppervlalcte

weerstand toch aanzienlijk kleiner wordt, trad nooit een expo

nentiele spanningsafname op, zoals uit de afnamekarakteristieken

blj.jkt.

Ondanks daze tot nu toe genoemde fciten behoeven wc echter

niet te konkludercn dat er geen ladingstransport lang~ de opper

vlakte plaats zal vindcn. Een dirckte methode om een als gevolc

van een evt. ladingstransport lanGs het oppervlak vloeiende

oppervlaktestroom vast te stellen is het meten van daze stroam.

Hiertoe werden de plaatjes allereerst m.b.v. een korona-ontla

ding opgeladen, zoals d~t in par. 4.1. is aangeCeven.
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Na de oplading wcr-

den de stromen i en
a

ib' die in figuur

7 •2.1 /! en 7. 2.19. z i j n

aancegevcn, gemeten.

De amp~remeter was

Dual' er slechts ~~n elektrostatische probe voorhanden was en

deze gebruikt werd voor de bepaling van de afnanlekarakteristieken

konden we de spanninf, over het dHHektrikUi'll niet bcpalen.

In figuur 7.2.2. zijn de stromen it uitgezet, die zowel bij een

positieve als bij een negatieve oplading aan de schutring

elektrode gemeten zijn. In figuur 7.2.3. zijn de stromen i , die
a

aan de binnenelektrode gemeten zijn, uitgezet.

Een opvallend resultaat nit deze reproduceerbare metingen is

dat de rqndstroom i
b

in de richting van het elektrische veld en

de gemeten stroom i
a

tegen de richting van het elektrische veld

verloopt.

Een verklaring die we hjervoor kunnen geyen is dat bij het af~

nemen van de laJing nan de oppervlakte van het sample de hier-

...
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door gefnfluen6eerde lading ann de onderzijde eveneens zal

afnemen. Afnewen van negatieve gefnfluenceerde lading is equi-

valent met toevoer van positievB lading. Dit resulteert in een

stroom i , tegengesteld aan de richting van het elektrische
a

veld. De naar de r~nd afvloeiende ladingen veroorzaken een

stroom ib' in de richting van het elektrische veld.

Uit deze metin:sen blijkt dat de in par. 5.4. gemaakte aan

name, dat het dielektrikur:l bij de ontlading als cen open systeen

opgevat kan worden, niet geheel korrekt is.

Daar echter de afnamekarakteristieken goed overeenkomen met de

verwachte afnamen volgens blokladingBtransport model is het

ladingstransport langs de oppervlakte te verwaarlozen.

7.2.3. Neutralisatie van de opnervlaktelading.

Ten gevolge van de steeds aanwezige kosmische- en radio

aktieve stralingen zullen er steeds ion-paren gevormd worden.

Naast de gevormde elektronen kunnen in lucht de volgende ionen

voorkomen:
0+ H+ N+, , ,

0-, 02-' OH-, N0
2
-, N03~.

Deze ionenkoncentratie is sterk afhankelijk van de plaats en de

atmosferische oms.J..;andiGheden. Zo zal binnenkamers de ionenkon-

'\.q~~
Onder invloed van het door he~Bmple veroorzaakte elek-

centratie groter zijn dan in de buitenlucht door de grote

achtergrondstraling t.g.v. de bouwmaterialen [7 .20.J. De in de

Ii teratuur Genoemde ionenkoncentr'l.tie in lucht onder normale

omstandigheden varieert van 1,5 tot 3,5 109 ionen/m3 .[1.1, 7.20,

7.21) •

trische veld zullen ladin8dragers van tegengestelde polariteit

naar het sample-oppervlak bewegen en daar eventuele oppervlakte-

lading neutraliseren.

In de praktijk wn~dt van dit fenomeen veelvuldig gebruik gemaakt

door boven elektrostatisch opgeladen materialen bronnen te

plaatsen die plaatselijk de ionen/elektronen-produ~tieverhogen

17.22, 7.2:5] •
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De ladinpsneutralisatie kan met behulp van ~ volgende rela-
" ,

tie berekend worden [7.24.] ;

_ 01 a"",t == /Yl erE to/( l: J I:: •

De moeilijkheid is echter dat men niet weet welke ladingskoncen

tratie men moet "invullen daar het elektrisch veld boven het

sample niet homogeen is.

In de praktijk zal na8st de evcntuele neutralisatie t.g.v.

de kleincre ladingdragers oak de neutr~lisatie ten gevolge van

de aerosolen, waayUe snelle ladingsdragers zich aanhechten, een

rol kunnen spelen. Het effekt van deze laatste neutralisatiebron

wordt echter hoofdzakelijk door de aerodynamica bepaald en slechts

in geringe mate door het elektrische veld rondom de isolator

[7.25J •

Bij meerder~auteurs worden verschillende tijdcn gcnoemd

waarin het neutralisatieproces de aanwezige oppervlaktelading

grotendeels geneutraliseerd zou hebben. Zo wordt door Heyl et.a'

[7.26~ en ook in de DIN-norm 53485 [7.27J gesteld, dat het neu

tralisatieverschijnsel na een uur het te meten ladingstransport

door het diEHektrikum verstoort. Moore [ 7.28.) nocmt zelfe een

halveringstijd van 10 tot 20 minuten, waarbij de afname exponen

tieel verloopt, hetgeen in overeenste~~ing is met de oplossing

van de Ie orde differentiaal vergelijking (7.2.1.).
Verder geeft Bertein [7.29J voar een dubbelzijdig geldden sample

een neutralisatietijd van enkele weken tot meerdenmaanden aan.

Door Ieda e~a~ [7.15J en Takada el.a' [7.16.] wordt opgemerkt dat

de ladingsafnametijd t.g.v. neutralisatie van oppcrvlaktelading

bij eenzelfde externe veldsterkte onafhankelijk i~ van de dikte

van het sample. Uit hun mectresultaten'blijkt van die onafhan

ke1ijkheid geen sprake te zijn. Hieruit voIgt dan ook dat er

geen merkbare l~dingsafname tog.v. neutralisatie gesc:.biedt.

Het door Shashoua [7.4.J beschreven fenomeen dat de lek naar de

lucht ten gevolge zall de verhoogde relatieve vochtigheid grater

en zelfs meetbasr wordt, kon in het hier uitgevoerde onderzoek

niet bevestigd worden. Uit aIle in dit onderzoek gemeten afname

kar3ktcristieken blijkt dat er Geen exponcnti~el verband tussen

de lading en de tijd bestaat.
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Hieruit mogcn we konkluderen (ht de ladingsai'name op het sample

t.g.v. ladingsneutralisatie vanuit de omgeving over een periode

van een maand, in onze experimenteerruimte te vexwaarlozen is.

On het bovenstaande te verifi~rcn werd de achtergrondstra

ling m.b.v. een U.V.-bron verhoogd. Bij een R.V. van 55% werd

een perspex sample van 1,1 mm dikte d.m.v. wrijving tot 1,7 leV

opge1aden. Ilierna werd het p1aatje onder de U.V.-bron geplaatst.

De halveringstijd onder deze omstandigheden bedroeg 3.5 105 sek~
I

Vooraf werd het plaatje m.b.v. korona-ontladingen tot ,1,7 kV

opgeladen waarna eenzelfde halveringstijd werd gemeten. Tevens

kondan we vaststellend~t de ladingsafnamekarakteristi~kenvol~

gens het blok1adings transportmode1 ver1iepen. Uit dit laatste

mogen we konkluderen dat de inv10ed van een U.V.-bron op de.,r::I

ladingsafname op het oppervlak van een isolatiemateriaal gering

is.

Deze konklusie;stemt overeen met de beoorcleling van de prakti

sehe waarde van deze U.V.-bron als ladingsneutralisator

(7.30 ., 7.31.] •

7.2.4. De invloed van de re1atieve vochtigheid (R.V.).

Reeds door Shashoua [7.32~ is vastgesteld dat er een

exponentieel verband bestaat tU8sen de halfwaardetijd en de

relatieve Yochtigheid. Dit verband wordt in de volgende verge~

lijking weergegeven nl.

7Af1S - % ~Xr (_ !.IUI)
"

(7.2.2.)

waarin ?;'f1S - '17;.1. + z9/t 1 7

met 1+ halfwaardetijd bij positieve oplading )

en 1- hali'waardetijd bij negatieve oplading ;

10 de [';emiddelde halfwaardet-ijd bij I{."'l.= Od/0 ;

? materiaalkonstante,

R.V. Relatieve Voehtigheid.

Aangezien uit de resultaten van de ontlaadkar~kteristieken

blijkt dat de afzonderlijke ladincen een eigen exponenti~el

verband ,'-ertonen, is het zinvoller ind ien nen de relat:i.e (7.2.2.)

voor elk van de afzonderlijke ladinCen gebruikt, daaf het la

dingstransport mede afhanke1,ijk is van het type lr;l,dingdrager.
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araldiet 0+ == 1,6 104 sek.

'/;- == 1 ." 105 sek.,-
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M. b.v. deze relaties kunnen we de materiaalkonstanten, 13, en de
I

halfwqardetj.jden, T;" vaal' het perspGx en het araldiet sample

bepalen. Uit de grafieken 7.1.8. en 7.1.16. valgt dan:

perspex 70 + == 3,4 1010 sek. '[3+ = 0,24

rt_ == 4,° 1010 sek. ,_ == 0,31

P+ == 0,11

J'- == 0,1.7

I
Het is eehter niet zo praktiseh om de halveringstijd als een be-

oordelingsnarm vaor een materiaal te gebruiken daal' d?ze tijd

afhankelijk is v:m de. veldsterkte en de dikte van het dielcktl'i

kurn zoals Jilit relatic (5.4.16.) blijkt.

Een betel' beaordelingskriteriuID vaor cen isblatiemateriaal zou

de beweeglijkheid f zijn.

Zaals in figuur 7.2.4. vaor perspez en in figuur 7.2.5. vaor

araldiet is weergegevcn, vertaon~~de beweeglijkheid evenals de

halvel'ingstijd een exponentieel verband met de relatieve vaehtig

heid.

Dit exponentiele verband kunnen we, evenals 'bij de halfwaardetijd,

in een fOl'IDule vastlegi~en en weI;

f- = f o e.xp (m'I. R.V)

Hierin is fo== de beweeglijkheid bij R.V. == 0%

m == een materiaal konstante.

De materiaalkanstante m is niets andel's als de konstante j3
> uit relatie (7.2.2.), zaals door substitutie van relatie (5.4.16.)

in relatie ( 7.2.2.) blijkt. In de hierna volgende berekeningen

wordt aangetoond dat de materiaal-konstanten rede1ijl: ovcreen~

stemmen.

Voor het perspex sample ui t figuur 7.2.4. en het ar:Ct1 eli et sample

uit figuur 7.2.5. kunnen we de volgende waarden berckenen:

perspex. araldiet.

(WI - 0,27 1Yl't = 0,15+
10-21 +

10-14
fo+ 2,2 f3 - 6,4+

{YYl == 0,35 (Yvl- = 0,21

10-21 -15
fo~ 6,9 fo .. = I,ll- 10
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In dit ondcrzcek is niet nagegaan of dit cxponenti8el ver-

band ook bij lage relatieve vochtigheden optreedt.

Zoals uit figuur 7.2.6. blijkt kunnen we ondanks de summiere

gegevens van PTFE vaststellen dat de beweeglijkheid in geringe

mate van de ralatieve vochtigheid afhankelijk is.

In het onderzoek van Yahagi [7.33J werd de stroom aan een

Polyethyleen (P.J~.) sample in vacuum gemeten. Tijdens deze me~

ting werd de ruimtc pJ.-otseli.ng met lucht (R. V. = 60%) gevuld wnar

na de stroomsterkte 40 keel' zo groot werd.

Tevans we I'd aan een Dlet een la~g water bedekt sample een aanzien

lijk grot ere stroam gemeten dan aan hetzclfde sample in vakulJm.

In par. 7.1.3. hebben we vastgesteld dat de beweeglijkheid van

de positieve ladingdragers grater werd nadat het plaatje een

periode in water gelegen had. Het is bekend dat watermolekulen

zich relatief makkelijk laten ioniseren tot H+ en OH- ionen, die

op hun beurt aan de molekulaire struktuur van het materiaal

kurmen aanhechten.

Uit al de bovengenoemde resultaten mogen we kow{luderen dat

watermolokulen, die door het materiaal opgenomen worden, een

grote 1'01 spelen bij het ladingstransport.

Aangezien uit andere proefnemingen nooit definitief is komen T

vast te staan welke type ladi.ngdrager, de ionen en/of elektronen/

gaten, voor het transport in het isolatiemateriaal verantwoor:

delijk is, kunnen we ook uit deze resultaten niet expliciet stel

len wie aan het ladingstransport deelneemt en hoe het transport

fysisbh plaatsvindt.
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7.3. BopnEn,,,. van de ladin~~sverde1inr: in het isolatiemateriaa.l.

H~_. ,

VJ ~J~l~11 JQ=~Te~

--r-- C·
(,

Figuur 7.3.1.

In een artikel van Takada, Saki en Toriyama [1.fJ
vordt een methode beschreven om de ladingsverdeling in een

i solatiernateri2,al te bel)alen. In figuur'i,7. 3. 1. is de meet

opstelling schematisch vTecrgec:even. Fi. b.v. een korona-ontlading

worden onder atmosferische omstandigheden ladingdragers gepro

dl1ceerd die d.m.v. het rooster na8.r het sample oppervlak

gedirigeerd worden, waar de oplading van het sample plaatsvindt.

De stroom I o ' welke een gevolg is van de oplading van het sample

vTordt m. b. v. een kondensator (C i. = 1}iF'; RC = 10
6sekonden)

geregistreerd. Deze oplaadstroom zal na een bepaalde tijd

een stationair gedrag vertonen. Deze stroom wordt bepaald

door de relatie:

I = c· (dVi)
o l l- dt

Het sample heaft op het tijdstip t = to een bepaalde

hoeveelheid ladi.ng opgenomen, die of alleen aan de oppervlakte

van het sample a2.mrezig is of reeds het m::lteria<J,l ingedrift is o
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In het laatste ~eval eeldt cchter dat de kapacitcit van het

sample is toegenomen, aangezien de effektieve afstand is

afgenomen, zodat we de totale lading in het sample kunnen

vaststellen op;

Hicrin is Qo = de totaal aanwezige lading in en op het sample;

'l-- de ruimteladingsfaktor;

Co de kapaci tei t van het sample bi j afwezigheid van

ruimtelading,

Vo de spanning over het dielektrikum bi j afwczighe:i.d

van ruimtelading.
".

Uitgaande van enige ruimteladingsverdclingen zijn in het

bovengenoemde onderzoek enkele waarden voor t berekend.

De tabel 7.3.1. is hier in gewijzigde vorm overgenomen.

[7.34.J

Tabel 7.3.1. Ruimteladingsverdelingen met bijbehorende

ruimteladingsfaktorcn.

De ruimteladingsverdelingen a en b die in tabel 7.3.1. zijn

aangegcven komen overeen met het blokladingsmodel uit paragraaf

5.4 •• Het ladingstransport model (5.4.15.) vertoont een

lineaire spanningsafnarne a.an het oppervla;.c van hGt sample.

Bi j de experimenten die in deze paragraaf beschreven '-TOrden,

rTordt ct konstant. gehouden zodat we met relatie (7.3.2.) kunnen

zeggen dat de lading Qo in het materia~l toenecmt. Aangezien de

spanningsverhoudjng uit relatie (5.4.15.) tUBsen de waarden 1

en 0,5 variccrt voor t< tL' gcldt er voor (le ruimtcladings

faktor /~ 'l~!.
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Zo kunnen we m. b. v. de inverse l·r<:1.'j,rdc van de spanningsverhoudiYlG"

(5.4.15.) de ruimteladingsfaktor ,'l' becalen. De algemene

uitclrukking voor het geval -b- luidt dan 'l. = l.d/cJ..+d., met eX- als

variabele.

Aangezien or op het moment dat de oplading afgebroken wordt geen

sprong in de stroom kan optreden [7.3VJ ecldt;

Om de spnnnints'safname, (i~) ,te bepalen, maJ(en we gebruik

van de in fif,uur 4.1.2. aangegeven meet me.:l-hoc.le.

~et de hierboven beschreven methode is het dus mogelijk om

na te gaan hoc de ruim-telading zich in het materiaal opbouwt.

Op deze wi jze kurmen 11e dan, aang-enomen dat het ladingsfront

een rechthoekige verdeling heeft, afhankelijk van de oplaad

tijd t = to de plants van het ladingsfront bepalen, welke

uit de gemeten waarde van 1., berckcnd kan vorden. Daarnaast

leUlmen lie deze vmarde vergelijken met relatie (5.4.11.)

lwarui t dan de bevrecgli jkheid bepaald kan vrorden. 1-fe cUenen

er weI op te letten dat de oplaadtijd niet te kort gekozen

wordt cJ.aar in de beginfase van de oplading in het materiaal

een polarisatiestroom zal lopeno Voor langere tijden kan

cleze komponent veruaarloosd worden.

In dit ondcrzoek is m.b.v. de in figuur 7.3.1. aangegeven

opstelling, waarbij de roosterspanning, V" d.m.v. een spannings

deler tot stand gebracht werd, getracht aan cen Z8stal samples

de ruimteladingsverdelin~en te bepalen. Het resultaat van onze

pogingen was cchter negatief daar het meten van de oplaadstroom

10 door storingen beinvloed werd. Hierdoor vrerden er waarden voor

~verkregen die in de orda van grootte van 100 kwamen te liggen.

gon oorzaak van deze storingen moeten lv-e allereerst zoeken in

de fluktuf~rel1de oplaadstroom t.g.v. de korona. Deze kcm

gestabilisecrcl vlorclen indien de roosterspanning via een

gescheiclen en gestabiliseerde spanningsbron gevoed wordt.

Daarnaast konstateerden we zonder dat er een oplading plaats

vond en terwi jl de oppervlaktcspanning Vo nul lms, een I'ui sst room
-12

van maximaal 10 Ampere, tervri jl de te neten In in de orde

van 5.10-
11 lag.
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7.4. Naclere beschouHin..B:.

Voor aIle vier de materialen kunnen Vie het ladingstransport

m.b.v. het blok ladingstransport model beschrijven.

Tevens kuxmen ne vaststellen, dat er geen zichtbare afwijking

van het transportmodel optrad zolang de klimaatkast in een

konstante gekonditioneerde toestand gehouden werd. De cventueel

optredende locari trnische en de h;'lperbolische nawerking in het

niet gekonstateerd worden.
I

~et ladingstransport model gaat er van uit dat de iading

op het oppervlal< van een dielektrikum is gebracht zich in

di~lektrikum, evenals de tr~nsporten door de lekstroom ~onden

I

die

de richting van het elektrische veld naar de overkant zal beweeen.

'ren aanzien va.n de ladfnGsoort eli e aan het transport deelneemt

bestaat er de ~estrictie, dat er slechts van een type lading

drager sprake moet zi ,jn. Verder moet de koncentratie lading

invangers ("traps") gering zijn en de vrije ruimtelading in het

dielektrikum klein zijn t.o.v. de opgebrachte lading.

Over deze opgebrachte ladingen kunnen "Te bi j deze E;xperimenten

weinig zegGen, behalve dat ze positief of negatief mocten zijn,

afhankeli jk van de po12.ritei t van de oplaadspanning. Doze

opgebrachte lading zal dus volgens het model door het materiaal

heen bel.....egen.

Ui t de invloed van de relatieve vochtif:heid op de bewecglijkheid

van de ladingdragers vD.lt echter op to merken, dat or 00 11101ekulaire

schaal veranderingen plaatsvinden die het ladingstran3port beinvloeden.

Ui t het bovensta3.nde en ui t het foi t dat de bel,eegli jkheid

bij het negatieve la~ngstransport niet steeds gelijk is aan de

beweeglijkheid bij het positieve ladingstransport, zoals ook door

Shashoua [1. ~2J vastgestold wordt, kunncn \'ie vermaeden dat de

ionen verantwoordelijk zijn voor de deelname ann het transport.
*In 7.2.3. werden de ionon aangogeven die naast de elektronen

in lucht gelereeerd kunnen norclen.

Daarentegen zijn er mecrdere auteurs (7.35 , 7.36 , 7.33] d.ie

d.m.v. het meten van de spanninc;s-stroom karakteristieken aan

isolatiematerialen tot de ko~:lusie komen, dat het ladingstransport
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ui tslui tend door elektronen plaatsvindt. Bi j deze experimer_ten

was eohter steOQS spreJce van een bron waarui t elektronen

vri jgemaakt kondon vrorden die daarna in het sample geinjekteerd

werden.

Door een eenduidige ladint.;' op het dHHektrikum te brengen,

b. v.; posi tieve i onen (He.H ); negatievc ionen of elektronen wordt

een mogelijkheid geboaen om erachtcr te komen welke ladingsdragers

verantwoordelijk zijn voor h~t ladingstransport.

Met de hieruit verkregen waarden van de beweeglijkheid van de

ladingdragers in het materiaal zal men een duiclelijk inzicht

krijgen in het ladingstransport.

Uit de experiment en blijkt ook dat er een grote spreiding

bestaat tussen de sampl,es van hetzelfde materiaaL Di t betekent,

dat er een groot kwaliteitsverschil bestaat binnen een en hetzelfde

materiaaL Interessant is het dan om te weten door welke faktoren

deze kwaliteitsverschillen bepaald worden. In de eerste plaats

zullen deze door de wijze van produceren bepaalcl 1'I"0rden. Ook de

wijze waarop het materiaal opgeslagen wordt en hoe het desbetreffende

materiaal beinvloed kan .'/Orden doer allerlei externe faktoren

zullen een 1'01 spelen. Zoals we in 7.2.4. aangetoond hebben

heeft de vochtie;heid een grote invloed op het ladingstransport

in de desbetreffende materialen. Van Pertinax is algemeen bekend

dat het isolatieniveau a8,l1zicnlijk terugloopt bij hogere vochtig

heden.

Het zal van praktisch nut zijn indien de lc..mUteit van een

isolatiemateriaal in enkele konstanten aangegeven lean worden.

Zo lean men z01fel voor de soortelijke volumeweerstand als voor

de soortelijke oppervlakte1"ieerstand het exponenti~le verband

met de relo:tieve vochtigheicl vastleggen. Daar wi j in onze

experimenten slechts over weinig vergelijkingsmateriaal beschileten,

leonden we niet nagaan of de leonstanten die door ons uit het

experirnentele verband afgeleid werden hanteerbarc normen zouden

opleveren.

Eenzelfde opmerleinG' lcunnen we plaatsen omtrent de faktoron;"'W\

enfo uit relatie (7.2.3). Deze zijn in ieder geval bruikbaarder

clan de faktoren /3 en 7:uit relatie (7.2.2), daar de be1feeglijkheid
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van laclingdr2.e;ers voor veldsterktcll kleincr dan de doors lag-

voldsterktc, on2,fhankeli jlc van do veldsterkte verondersteld

mag norden. Tcvena is de bevrecclijkhcid dan onafhankelijk

van de dikte van het diglektrikum, zie relatie (5.4.20.).
Eveneens leurmen "TO am de bovenstaande redencn stellen dOlt

de wc~arde rf=' ev [:>r~ niet vergeleken kan llOrden met de

halfwaarde ti jd van het ontlac',dfenomeen. De halfwaarcle ti jd

lwrdt nl. medebepaald door d.e dikte van het sample, tervli jl

fhiervan onafharu<eltjk is.

M.b.v. de beweeglijkheid van de ladingdragers in een isolatie

materiaal in het mogelijk am de tijd to berekenen waarin in

een isolatiemateriaal een ruimtelading opgebouud wordt, die

eventueel negatieve ef~ekten tot gevolg kan hebben.

Zo kan er in een diiHektrikum een ruimtelading opgebouwd worden,

die de oorzaak kan zijn van een partigle of algehele doorslag.

Dit kan oak geschieden indien de polariteit vaa de spanning

aan de opnervlOlkte verandert. In dit geval is het belangrijk

dat de lading geen kans krijgt am een ruimte lading in het

materiaal op te bouwen.
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8. Samenvatting.

In di t onderzoek is het gedrag van de laclingen die op

pertinax, perspex~ PT}~ en Araldiet D, type HY956 waren

aangebraoht , nader bestudeerd. Hierbij werd tevens de

ladingsafname door lekstromen naar de omgeving via diverse

experimenten onderzocht, waaruit bleek dat deze lekstromen

te verwaarlozen waren.

De afnamekarakteristieken van de eerste drie genoemde

materialen gaven een goede overeenkomst met het blokladings

transportmodel. Terwijl het Araldiet D bij relatieve vochtig

heden boven de 40% ook aan het blokladings transportmodel

voldeed, konstateerden we tevens, dat bij lagere vochtigheden

in het materiaal reeds een ruimtelading opgebouwd was.

Uit het onderzoek konden we vaststellen dat de afgeleide

beweeglijkheden aan een en hetzelfde plaatje onder identieke

gekonditioneerde omstandigheden reproduceerbaar waren, en

daarnaast een exponentieel verband met de relatieve vochtig

heid vertoonden.

Verder w·aren de gcmeten beweegli jldleden aanzienli jk kleiner

dan de waarden die door Haenen bepaald zijn. Deze diskrepantie

moet aan het verschil in kwaliteit van de gebruikte samples

toegcBchreven worden. Voor de door ons verkregen gegevens

moeten we echter stellen dat deze resultaten slechts gelden

voar de in dit onderzoek gebruikte sarnples, daar de spreiding

in de kwaliteit van de samples groot kan zijn.

Een verder onderzoek naar de oorza2,k van deze spreidin;'i zou

dan ook licht kunnen werpen op het geleidingsmechanisme in

het materiaal zelf.

Indien de oorzaak van spreining in de diverse samples vast

gesteld 1<:an wordrm kan lfellicht ook een eencluidice ui tspraak

gedaan worden over de voorkeur van een materiaal voor een

bepaalde polariteit van de geinjektecrde ladingdragers.

In dit onderzoek hebben 1'1e het gedrag van de ladingen

bestudeerd, welke op isolatiemateriaal gebracht waren,

en 1-mar bovendien ti jdans de experimcnten de veldsterkte

in het materiaal niet snel veranderde. Uit het onderzoek
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bleek dat er in het isolatiemaieriaal een ruimtelading

opgebouwd werd. De in en/6f op het materiaal aanwezige

lading kan ongewenste effekten tot gevolg hebben, zoals

in par. 1.2. en 7.4. is aangegeven. Echter in de praktijk

worden over de isolatiematerialen veelvuldig wisselende

spanningen, wisselspanningen en stootspanningen, aangelcgd.

Nu i 8/VOO,. lover w~ h.. bb~11 nagegaan, nergens ondcrzocht hoe eli t

gedrag van de ladingen in 6~ op het isolatiemateriaal is, ~

indien in het materiaal een variabele vel'dsterkte heerst.

Het zau daarom van belang zijn indien de invloed van

variabele veldsterktes op de ladingen in 6f op een isolatie

materiaal onderzDcht werden.
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10. Appendix.

B'ijlage 1. Dcrekening van de notentiaQ.lverdeling van een

cylindcrvonnige ladingsvcrdeling.

f1et behulp van het onderstaande programma, opgesteld in

de taal BEArl'Bl'.": voor de rekenrnachine n6700, is het mogelijk

om de potentiaalverdeling boven een ~~n of tweezijdig

plaat te berekenen.

geladen
I
I

In di t programma is (,;ebruik gemaakt van de procedute
I

INTEGRAL welke uit de bibliotheek aangeroepen kan worden.

Voor een nadere beschrijving van deze procedure willen we

naar de informatie RC-4 en RC-39 van het Rekencentrum van de

Technische Hogeschool Eindhoven verwijzen.

Het hieronder gegeven pro,g-ranma geldt voor een' en."k:el

zijdig geladen plaat.

:'~:a,-~C.lrI" FlLt I TN ( K ;1'10) -.: l?r:al)~R.), <Ii, j

'CO~MENT'PROGR A~~A 0606S749 VAN I.C.ONGE~S T.B.V. PAJLISS~~

POTENTIAALVERUELING VAN EEN CIR~ELVU~~l~t LADINGSVERDEL1~G; ,
'REAL'RA,EP50 ,EPSR,OJ,ZZ,SIG,5TART,5TA~, R,lNTA ,LA~,REF,X,Y,J~Z

r,FACTA,FACT3,SUGH,LIT:
'INTEGER'l,J,T,INV,AAN1,~:

'REAL"ARRAY' E£1:41:
'BEGIN'
'REAL' 'PROCEDURE'JA (X):

'VALUE' X:
'REAL'X:

'BEGIN' 'CO~~ENT' A.J.~. ~ITC~COC~, POLy.UMIAL APP~OXl~ATIONS TO 3ESSE
L FUNCTIONS OF ORDER lERO AND UNt ANO T0 RELATED FUNCTIONS, MTAC 1
1 (1957), 86-88.:
'INTEGER'SlGN)(.:

'REAL'T:
SIGt~X:=SlGN()(.):
X:=ABS(X) :
'If'X'LEO'4'THEN'
'BEGIN'T:=(X/4)**2:

'COMMENT' THE MAXIMUM ABSOLuTE EQ~uR IN THE POLYNO~IAL APP~O)(.lM

AlION IS 3:oJ-I0:
'IF')(.'LSS'2~-6' r~EN'JA:=SIGN)(.*)(./2'~L5E'JA:=SlGN)(.*)(.*.25*

(1.'-i999'-J9CJ9
9B+T*(-3.9999999710+T"(2.6666660544+T*(-.8888839649+T*(.17775~2

922+T* (-.0236616773+1* (.00U06~15:>"T*(-.000128976':1»»»»
'E'lD"ELSE'
'BEGIN' 'qEAL'PA,QA,PIA:

T:=(4/X)**2:
PIA :=2.356194490192345:
'COMM~NT' THE MA)('l~U~ ABSOLUTE ER~0R I~ THE POLYNO~IAL APP~O)(.IM

ATI0NS FOR PI A~D 01 ARE lS~-10 A~U 2~j-l0. RESPECTIVELY:
'IF'X'GTR'O.5~6'THEN'PA:=.7978B456u802865 'EL5E'PA:=2*(.39B9~

22819+
T*(.002921B256+T*(-.0002232030+T*(.0000580759+T*(-.0000200920+T
*(.0000042414) »»);
tIF'X'GTR'0.S~6'TrltN'QA:=.797~R4SbOa02B65*3/(8*)(')

'ELSE'QA:=8/~*(.O

-374009364+T*(-.00063904DO+T*(.OOOlU64741+TO(-.0000J9B708+T*(.00
00162200+T*(-;0000036:,94») I»;
JA :=SlGNX"(PA "COS(X-PIA )-OA *SP;(X-PIA »/SQRT()(.);

'E\!D' :

'END'JA X

-.....

, .,
---"

2

4

-4
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'REAL'X;

'BEGI~I 'COM~ENT' A.J.~. HITCHCOCK, POLY~OMIAL APP~OXIMATIO~S TO 9ES~E

L FU~CTIJ~S OF ORDER lERO AND O~E A~U T~ QELATED FUNCTI0N~, ~TAC 1 3.
1 (19571, 86-88.;
'REAL'l;

X:=AtlStX) ;
'IF'x'LE~'~'THEN'

'd~GI~'T::(X/4)U~2;

'COMMENT' THE ~AxI~U~ ABSOLUTE E~~OR I~ THE POLYNO~lAL APPROXIM 4
A1 ION IS 10 ,QJ-l 0 :
'IF'X'LSS'2~-6'THE~'Jd:=1 ·ELSE'J~:=1+T~(-3.99999~8721+To

<3.9999973
021+T~(-1.71775605~9+T.(.44435842~J+T~(-.0709253492+T~(.0076771

853+T·(-.000501441~» I»~»~

'E~[)"ELSE'

'BEGIN"~EAL'Ptl ,~3 ,PIS: ~

T:=(4/X)~~2; 4'
PIB:=.78539~163397448: .
'COMMENT' THE -IAXI~U'~ ARSOLUTt E~·i()R 1"1 T,HE POLYNJI.\IAL APP~O)(IM

ATIONS fOR PO A~0 00 ARE J2~-10 A~O 2S~-10. RESPECTIVELY;
'IF'X'GTR'0.S~6'THEN' PR:=.79/~84~60802865'ELSE'P3:=2*(.39994 ._.

22793+
T~(-.00j7530620+T~(.000173430U+T*(-.00004B7613+T*(.0000173565+T-
~(-.0000037043»1»);
'IF'X'GTR'O.5~6'THEN'Q8:=-.797~B4~60802865/(8~)(1'ELSE'Q3:=

Bn:.~ (-.0
12466944J+T~(.00045b4324+T~(-.0000~69791+T*(.000034246B+T*(-.OO

00142078+T~(.OOOOOJ2312»» I);
Jd :=(PB ~COS(X-pl~1-0B ~SIN(X-PI~)I/SO~T()();

'E~D' ;
. ---- --. ....~-

'END'Ja X

'REAL' 'PROCEDUKE'JA DIVx()();
'VALUE'X;
'I.lEAL'X;

'BEGI'I"COM~E.NT' I.C.ONGERS. HANDBOOK Or MATHEMATICAL FuNCTIONS, "I.AB
RA"IOVITZ AND I.A.STEGuN 9.4.4 PAGE(3701;
'IF'ABS(X) 'LEQ'3'To1E"I'
'BEGIN' 'COMMENT' T~E ~AX. ABS. E~ROR IN THE POLINOMIAL APPROXIMATI

ON IS 1.3 :oJ-8 ;
JA OIvX:=1/2-.56249985*(X/31*~2+.21093573~()(/3)~*4-.039542S9*(X

/3)~~6+.0044331~.(X/3)~~8-.000317bl~(X/3)~~10+.00001109~(X/3)v*

12;

'E~D'tELSE'JA DIVX:=JA (X)/X;

'END'JA DIVx;
"FOR'I:=I'STEP'I'UNTIL'4'DO'READ(IN,I,EIIIl;

REA0(IN.I,INV.EPSO,SIG);
'rOR'J:=l'STEP'I'UNTIL'INV'DO'

.4

3

~--'---'-- ---- ..__......- '--"'"'-._._. -

Llt~ :

, BEGI·~t
READ(IN,I,RA,EPSR,DD, Zl,AANT,START,STAP);
FACTA:=(EPS~+I)/(EPSR-l); FACTB:=2uE~SR/(EPSR-l); -

wtH TE (U IT, <I, "_DE_ I ~VJERGE TALLEN_RESP. _ HN, E:>SO_EN_S IGI.\A_Z 1IN __ ".
I3,X5,EI0.4,X5,El1.S,I>,INV,EPSO,SIG);

, FOR t I : = 1 ' 5 TEP' 1 ' U~ TIL' .. ' DO' WR IT E(UIT, <II EI "., I 1 , II L=" , t: 8.2, X5>,
I,UI»;

IiIRITE(UIT,<I,"Z_=",F 6.4,IR",X6,ID_=",FS.3'''R",X6,''E~SR=".12,X6,'
"R_=",EIO.4.1,1.1,1>.ZZ,DU,EPSR,RA) ;

W~ITE (UI T,<X5,"R",XI4, "INTEG",XI2. II U(::(,Zl II ,I»;
Z:=ZZ~RA;D:=DD~RA;

'FOR'I:=O'STEP'I'UNTIL'AANT'DO'
'BEGIN' 'LA8EL'LIM,uITVOEP;

R:=(START+I~STAPl~RA; T:=O; WRITc(UIT.<FIO.4>.R);
LAIoI:=O;

SUGo1:=10~~(T-l1; LIT:=lO~~T;
INTA:= INTEGRAL(JADIVX(LAM~RA)*JatLAM~R)~RA~ (FACTA+EXP(-2 r

LAM*D) I(FACTA*~2-ExP(-c·LA'1*Dl)~EXP (-LAIoI*Z),
LAIoI,LIT,SUGH,E,M);

, IF' T' ;:-OL ' 0' THE N' , aEG IN' RE f : =I 'n II ; 1 : =T +1 ; ; WR I TE (lJ IT. <X5, F 12.6>
- ,~EF); 'GOTO'UM;

'ENut;
'IF'A3S(INTA I~EF) 'LEO'~-4'OR'1 'GTrt'8'THEN' 'GOTO'0ITVOER'ELSE'
'BEGIN'T:=r+I;~EF:=INTA+REF; rlRITc(UIi ,<I.XlS,F12.6>,REF);

'GOTO'LIM;

uITVOER: . II l' A RFF) I
WRITE(UIT,<I,X15,Flc.5.X5,F12.5,1>.I~rA+REF,SIGUH a( ~T + -

(EP~UO(~~SR-l») ;

'1'J.ID'; 'Elm'; 'Elm'; 'END'.

3

4

-. 5

5

5

5

1
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Voor een tweezijdig geladen plaat kunnen we van hetzelfde

program~a gebruik maken, echter het aanroepen van de

procedure INTEGRAL wordt dan

INTA: = IN'rAGRAL (JADIVX(LAN~.A) ~RA~J13(LA.r.1~R) ~

(FACTA + EXP(-2~LAM~D)-FACTB~~XP(LM,~

(-D) )) /1"AcrrA~2-EXP(-2*LAL~D))~

EXP(-LAlil*Z), LAI', LIT, SUGH, E, H);

De betekenis en de volgorde van de getalien die ingevoerd

moeten worden zijn hieronder aangegeven.

E [1J: De relatieve tolerantie van de diskretisatiefout

E [2]: De absolute tolerantie van de diskretisatiefout

E [3]: De relatieve t6lerantie voor het overslaan van

een interval

E [4]: De absolute tolerantie voor het overslaan van

een interval

INV Het aantal samples waarvan de potentiaalverdeling

bepaald moet worden, waarvoor de basisgegevens

}j [1:4], EPSO en SIG gelden

De dielektrische konstante in vakuUm

De ladings dichtheid [c/m2J

(..., 10-7)
( __ 10-5)

(-' 0 )

(8,854 10-12

RA

EPSR

DD

ZZ

AANT

De straal van het sample

De relatievo di~lektrische konstante

De relatieve dikte van het sample; DD dikte/straal

De relatieve hoogte; ZZ = hoogte/straal

Het aantal te berckenen stappen in de R - richting

START: De oorsprong van de eerste stap~

START = oorsprong/straal

STAP Dc grootte van de stap in de R-richting
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Bijlage 2. Het aanbrengen van een teflon-laag op ecn metal en

..£laat.

uitgevoerd in de periode van

22 - 31 jan. 1974,

onder leiding van:

ire A.Bleyenberg,

J.Ammerdorffer,

J.Boekholt.

1. Inleiding.

Binnen de groep Hoge spanningen en Hoge stromen van de

afdeling Elektrotechniek van de T.H. Eindhoven, wordt een on

derzoek ingesteld naar het gedrag van restladingen op isolatie

materialen.

Voor dit onderzoek worden de volgende ei8en aan het isola

tie materia~l gesteld: a) de oppervlakken mogen geen oneffenhe

den vertonenj b) geen verontreinigingen bevattenj c) het mate

riaal moet een homogene chemische struktuur hebben.

Tijdens de experiment en worden de te onderzoeken isolatie

materialen aun een zijde in kontakt gebracht met een geleidende

laag, wa~rvoor Koper goed geschikt is. Dit kontakt dient over0

het gehele oppervlak plaats te vinden, aangezien er op die

plaatsen,waar luchtinsluitsels zij~ elektrische veldversterkin

gen zullen optreden, die het gedrag van de oppervlakte lading

zullen beinvloeden.

Tot op heden is er binnen de groep EHO het gedrag van rest

ladingen op enkele isolatie materialen onderzocht, zoals glas,

pertinax en perspex. Nu is teflon een vee 1 gbruikt materiaal om

zijn gunstige mechanische, thermische en elektrische eigenschap

pen. Teflon leent zich namelijk uitstekend voor isolatie doel

einden, gezien zijn grote volumeweerstand en zijn eigenschap

am geen vocht te absorberen. De moeilijkheid die zich met dit

materiaal voordoet is dat het zich bijna niet aan andere sto~fen

laat hechten.

In dit verslag zullen dan ook enkele experiment en beschre

yen worden die het aanhechten van teflon op metaal ten doel

hadden. Hierbi j 'llerd dankbaar gebruik gemaakt van de medewer

king van de groep T.e. van de afdeling scheikunde.
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2. rolytetrarluorethy1e~n.

Het heaft van 1919 tot 1941 geduurd eel' men uitgaande van

het monomeer in staat nas om het polymeer teflon te vormen.

Het monomeer is een niet giftig geurloos gas, dat op de volgen

de wijze gemaakt kan worden:

CHC1
3

+ 2 lIB' (ontwaterd)~ CHCIF
2

+ 2BCl

Dit monorneer, difluormonoehloromethaan, wordt vervolgens ver

warrnd tot 600 ~ 8000 C, zodat tetraflu~r ethyleen overblijft.

Na zuivering van overblijvend zoutzuur en gevormde fluorkarbona

ten kan het monomeer in een watervrije omgeving onder druk gepo

lyrneriseerd worden o

n

Het gevormde polymeer teflon

[

FFFF'J'I I I I

-C-e-C-C-
I I I ,

F I!' F F

ziet er als volgt uit:

De eigensehappen van teflon zlJn:
otot 250 C zeer goed warmte bestendigj

veerkraehtig, niet brosj

cnbrandbaarj

-wordt door zeer weinig ehemisehe stoffen aangetastj

lage wrijvingsco~ffici6ntj

goede elektrische isolator.

De technisehe gegevens zijn opgenomen in tabe1 1 •

grootheid dirnensie

treksterkte Ib/in
2

Yovngmodulus (lb/in
2

)xI0 5

diehtheid gr/cm3

warmteweerstand °c
volurlleweerstand ..nem

dielektr. konstantc~~L -

verlicshoek -

ruimt. uitzet. coef. em3/ o
C

1 . h - / 20Kthermo ge eldbaar. cal em ~

waarde

2000

0.58

2.2

25 --300

10
19

2.0

0.0001

25--45xlO-5

2.1

tabel 1, technische gee evens van teflon [1, ~.
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Volgens opgave van Dupont, [2], bestaat er een line air verband

tUBsen de dielektrische konstante en de dichtheid. Dit verband

is in figuur 1 weergegeven.

Teflon kent twee overgangs

punten en wel het glaspunt

bij 20 0 C en de vloeigrens

bij 327
o

C. Bovon de 400°C

treedt er depolymerisatie

Ope

Teflon is zowel in poeder

vorm als in harsvorm ver

krijgbaar. De poedervorm,

aangeduid door PTFE, is~

m.b.v. een sinterproces in

de gewenste vorm te bren-

gen.

Teflon in harsvorm wordt aangeduid met FEP, Fluorinated Ethy1een

Propyleen.

3. Beschrijving van experiment en om teflon op een metaal aan te

brengen.

3.1. Inleiding.

Er is getracht om teflon op metaal te hechten met allerlei

li.jmsoorten, o.a. B:isonkit, Velpon, Cyanobond, hetgeen totaal

niet gelukte. Ret is echter mogelijk dat eenb~ter resultaat

verkregen wordt indien het teflon tevoren aangeetst wordt.

In het afstudeerverslag van Haenen [3] worden resultaten

getoond van metingen aan teflon waarop een pla'ltje koper opge

bracht is d.m.v. een laagje araldiet. Deze araldietlaag treedt

echter als een isolator op, waardoor twee isolatoren in serie

ontstaan. Deze serieschakeling zal een andere 1adings-afname

karakteristiek laten zien dan teflon puur. Verder is de aan

hechting van het teflon niet bijzonder groot.

Oak is geprobeerd om door het insmeren van een zijde van de

koperen plaat en een zijde van het teflon met leitsilber,

een zeer goed geleidende zilver verf, en vervolgens deze behan

delde vlakken goed op elkaar to drukken.om een ideaal kontakt
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te kre~reni In deze situatie droogt de leitsilber echter ni~t

op, zodat er van aanhechten geen sprake is. De leitsilber op

het teflon droogt weI op, indien het teflon aan de open lucht

blootgesteld wordt.

3.2. Experimemten gedaan bij de groer T.C. van de afdeling Schei

kunde.

3.2.1. Algemeen.

De algemeen gevolgde procedure bij de beschreven experi

menten verliep als volgt:

De metalen plaatjes werden zeer goed gereinigd en ontvet. De

hoeveelheid PTFE-poeder werd bepaald afhankelijk van de ge

wenste dikte en het oppervlak van het te maken teflon-plaatje.

Hierna werd het metalen plantje en de PTFE-poeder onder de pers

geplaatst.

Vervolgens wordt eerst de temperatuur op ongeveer 1300 C gebracht,

zodat het eventueel aanwezige water kan verdampen. Daarna zet

men het sample langzaam onder een druk van 2500 Ibs/in
2

(1705N/cm
2

).

Deze druk wordt slechts 5 sekonden gehandhaafd. De volgende stap

bestaat ui t het verlagen van de druk tot 1000 Ibs/in
2

(700N/m2 )
oen het opregelen v~n de temperatuur tot 360 C. H2t sinteren van

teflon bij 3600 e moet volgens opgave van I.C.I. voor Fluon, I ,

negentj.g minuten duren. Na deze negentig minuten Ylordt het sam

ple langzaam onder druk (1000 Ibs/in
2

, 700N/m
2

) afgekoeld.

23.2.2. De bepaling van de benodi~de hoeveelheid roeder per em •

Het soortelijk gewicht van teflon,¥, bedraagt

2,14 --2,20 gr/em3 •

De benodiGde hoeveelheid poeder voor een plaatje met dikte d(cm)

en oppervlakte A(crn2 ) bedraagt j m= 'I Ad gram.

3.2.3. Experimenten,

In eerste instantie werd gcbruik gemaakt van cen kleine

pers, waarop samples met een maximale diameter van vijf centi

meter kunnen worden gernaakt.

Voor het eerste sample werd een zeer fijn poeder genomen.

De stempel en de mal van de pers werden ingespoten met Tegosil,
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ecn siliconen spray om hechting aan de mal en de stempel te

voorkomen. Het koparen plaatje werd gereinigd in een met tri

ehloo~ethyleen gevulde ultrasone reiniger. Hierna werd het ko

peren plaatje aangeetst met salpeterzuur en daarna afgespoeld

met respektievelijk water en acetone

Het resultaat van dit sample waa sleeht. Het teflon was grijs,

had zwarte stippen, was bros en heehtle zeer weinig aan het koper.

Bij de volgende experiment en werden de kaperen plaatjes met

het in tabel 2 besehreven etsbad aangeetst. Na het etsen werden

deze plaatjes in de met water gevulde ultrasone reiniger afge

spoeld en daarna weer met aeeton gedroogd. Het gebruikte poeder

was Fluon van I.C.I.

~,

Etsbad voor koper:

Tabel 2.

35% j totaal 300 ml.

De pro even werden gedaan met zowel de kleine samples met

een diameter van 5 em als met plaatjes van 10 x 12 em2 • Voor

deze laatste samples werd van een grote pers gebruik gemaakt.

Het resultaat was, dat de aanheehting in het midden van de plaat

jes voor het gestelde doel redelijk was, maar aan de randen was

er van aanheehting geen sprake. Een ander naar versehijnsel was

het optrcden van eroBie van het koper, dat hoogst waarsehijnlijk

een gevolg was van de bij het sinter-procee vrijkomende fluor.

Verder versehenen er klej.ne witte vlekjes in de samples, die een

gevolg waren van~ spanningen, die tijdens het afkoelingsproccs

in het teflon optraden. Daze vlekjes bleken bij nadere besehou

wing dan ook sehcurtjes te zijn.

Ook moet gewezen worden op het grote verschil tussen de uitzet

tingr:;cocfficienten van metalen en kunststoffen. Deze is voor

kunststoffen ongeveer honderd maal 70 groot als voor metalen,

zodat bij afkoeling het teflon sneller krimpt als het plaatje.

De gemeten hardheid van de gemaakte teflon bedroeg 58 shore,

terwijl de in de handel verkrijgbare teflon een hardheid

tussen de 55 en 62 shore heefto

Om nu cnerzijds het eorrosie verschijnsel te eliminaren en

anderzijds het krimp-effekt te varrninderen werd er voor het
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plaatje alurliinium genomen i.p.v. koper. Zoals bekend,is _ de

uitzettingscocfficient van alwninium groter dan die van kopcr.

Bij deze'proefnemingen hebben we gebruik gemaakt van een etsbad

zonder het hoogst giftige liF, aangezien dit minder gevaar ople

vert bij het gebruik. De samenstellingen van de etsbaden zijn

in tabel 3 weergegeven.

stof hoeveelheid in 6-f25 x (gram/li t e~

HN0
3

70 90 -II--
liF 8 12 *--

H
2

SO
4

40 -- 44 .j(

cr6
3

,8 -- 12 -It

H
2

SO
4

25 -- 35 *
HP 4 6 10--

-If
Cr0

3
8 -- 12

1'; WD.CU· cl t VI

{A.i{-.5eolrLLkb

~l'\ o2/ja.L .

1ozA~e:;; ~2S o/l

tabel 3. Etsbaden voor alumini~.

De resultaten met aluminilli~plaatjes waren iets beter dan die met

koperen plaatjes. Er trad geen corrosie Ope De hechting met het

metaal was beter alhoewel het teflon aan de randen los liet.

Verder traden er nog steeds scheurtjes (witte vlekjes) in het

teflon Ope

We kunnen hicruit konkluderen dat de spanningen in het teflon

ala gevolg van het afkoelen groot zijn. Het is daarom nuttig>d~l

hier een gedegen studie van gemaakt wordt.

Bovendien is het mogelijk dat het gemaakte teflon een niet te

verwaarlozen verontreipiging bevatte.

4. SamenvattjnF.

Er is getracht om teflon door middel van sinteren op een

metal en plaat aan te brengen.

De platen cUe gcbruikt zijn, leoper en aluminium, waren ontvet

en met de meest gescllikte etsbaden f,ereinigd en aangeetst. Hier-

na werd ]-'wt teflonpoeder, l'luon, d.m.v. si.nteren op de plaat

aangebracht.
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De resultaten van de procfnemingen zijn niet van dien aard

dat ze bevredigend genoemd kunnen worden, nl.

de hechting aan de rand en van de plaat was slechtj

doop de grotere uitzettingsco~ffici§ntvan het te

flon ontstaan bij ~et afkoelingsproces Grote span

ningen in het teflon, waardoor er scheurtjes optre

den.

Gezien de gunstige eigenschappen van teflon verdient Qet zoeken

naar betere mogelijkheden om teflon op een metaal of op een an-
I

der materiaal aan te brengen de aandacht.

Hopelijk zijn de hierboven beschreven summiere experiment en

voldoende om een meer fundamenteel gericht onderzoek te verrich

ten naar de aanhechtings-eigenschappen van teflon.
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