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1. INLEIDING. 
---------

Rubber dankt sijR bekendheid Yooral aan zijn zeer bljzondere 

elastische eigenschappen. Daarnaast bezit het een hoge 

eoorte1ijke (electrieche) weerstand, die het geschikt maakt 

om ale iaolatie .. teriaal te dieneR. Echter Yindt het ook 
I 

in eeR uitgebreid gebied toepassing ale electrisch gelei-

dende rubber. (1) (2) Hieronder verstaan we dan rubber -

hetzlj natuurrubper, hetz~ synthetiache rubber - waaraan 

een bepaald percentage roet (Carbon Black) 18 toege•o•sd• 

Het op deze manier Terkregen materiaal heeft dan een 

16 soortel.ljlte weerstand tussen ongeyeer .10 A cm en 1 A ca. 

De reproduceerbaarbeid en, de stabiliteit YBD de verkregen 

neratandewaarde zijD slecht en wel dea te slechter naarmate 

de soortelijke weeratand hoger is. Een e• ander houdt, zoals 

we zullen zien, nauw verband aet de elastische eigenschappen 

Y&n rubber. 

Oyer roetrubbers bestaat een tamelijk uitgebreide literatuur 

maar veel Yan de daarin genoemde gegevens zijn onbetrouwbaar 

ala gevolg van dubieus• •••taethodea. Ook over het aechania

.. Yan 4• geleiding worden hierin bepaalde suggesties 

geda&D, aaar veel ia daarin nog onduidelijk. 

Op grond ToaD het toch nl vrij grote technische belang 

van deze roetrubbers leek daarom een nader onderzoek 

gerechtYaardigd. 
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2. TOEPASSINGJm. 
_.._ _________ _ 

2.1. INLEIDING. ---.------

Het toepassingsgebied van geleidende rubbers moeten we 

zoeken daar waar: 

a Grote flexibiliteit een Yereiate ia en/of -
b De soortelijke weerstand binnen vrij ruime grenzen mag -

Y&rieren. 

Willen we toch scherpere eisen stellen aan de weerstand, 

dan betekent dit zonder aeer dat we maatregelen moeten 

treffen sodanig dat yan de flexibiliteit geen gebruik 

kan worden geaaaltt. --
Op grond Y<&D het doel waarvoor we de geleidende rubbers 

pbruiken, kunnen we ze verdelen in : 

a Antistatische rubber. -
b Geleidende rubber in engere zia. -
2.2. ANTISTATISCHE RUBBER. 

-~---------- ------
Het doel van antistatische rubber ia het afyoeren of 

diasiperen Yan electrostatische ladingen voordat ze een 

geYaarlijke of oD&&DgeD&ae hoogte kunnen bereiken. Of sta-

tiache electriciteit al dan niet geyaarlijk of onaangenaam 

ia wordt voornamelijk bepaald door de plaats waar en de 

oaatandigheden waaronder deze ladingen ohtataan. 
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Het meest wordt het gebruLËt ter voorkoming yan explosies. 

Verdere toe paasiJlgen zijn voorkoming 'YU "kleTen" en n.n 

plaatse~ opeenhoping Yan ato~. 

Op het •echanieae Y&D het entstaan v.an statische electri

citeit saan we hie~ niet iD. (3) 

Ale eakele v.an de •ele toepaaeingen mogen we noeaea: 

( zie (1) (2) (3) (4) ) 

a Banden van auto's en Yliegtuigen. -
b Geleidende Yloerea, b.y.· 1D operatiekamer•, waar ook -

alle •erdere onderdelen YU rubber moeten beataan uit 

antistatische rubber. 

c Container• Yoor ezplosieYe materialen. -
d V-riemen. -

enz. 

2.3. GEI.EID.mDE RUBBER IN ENGERE ZIN. 
~~-----~-- -~-~~- -- ---~-- ---

Dit wordt onder Jaeer toegepast iD kabels die gemaldtelijlt 

buisbaar aoeten zijD, en .. 1: (2) (4) (') 

a Ter ver8ijding Tan interne ontladingen. -
Direct om de geleider in een kabel is de veldsterkte 

het· grootst. Gaan we de kabel buigen dan kunnen tussen 

g~leider en isolatie holten oatstaan. Treedt er nu in 

zo'n holte een ontlading op dan kan daarblj ozoa ontstaan 

en dit tast de isolatie aan. We kunnen dit '9'oorkomen 

door direct Olll• de geleider .een laagje geleidende rubber 
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~ante brengen en dit aan de·rubberisolatie vaat te 

vulcaniseren. We spreken du ftD "Str&Dd ShieldiDI". 

b .AJ.a atach•I'II!Ds• ( "Exterual Shielding" ) -
Bij gebrUik van een aetalen ataoher.ing ia de buigbaar

heid YaD de kabel slecht ea boYendleD kaDRea daardoor 

weer holtea ontstaan tueeen ataoh~ ea iaolatie. 

D.lt ba wer a&Dleidinc pwa tet oatladiapa. Dit ia 

••• eapweut, U.et alleea YUWP de pnlpa Yoor 

de nbberiaolatie • __. ~ 'bepaalde teepa.aaiD.gea ook 

npu exploaiege....,., b.Y. Wj gebi'Uik in llijllea. 

Ha. ~ ia ••• derpl.ijk pftl. de ataohel'lliDg daa ook 

YIID see goed geleidende rubber~ Mt eftatueel aog 

koperdraadjee er in .aat geYaloaalaeel'd. 

o .U• pleidu. -
.u. srote tlezi'biliteit .... ..- ia •• de introductie 

.an edp weerata.Dd pea beaW.u, daD JraD MD_ en kabel 

.atea aet een ple~der YIID geleidende rub~r ea iaolat~e - . YU "gewone" rubber. Dit ia nl teegeput b2j eea natgea~ 

kabel. 

Sou kan de introduotie Yaa eai.p weentand zelf• ce

weut zUD, lt. •• bij en lMt.P.ekabel. De weerataad YIID 

de ~bel leftztt daa •t de altijd _...zip oapaoite~tea 

een aoon laapoorlaatfUtez- ett• Da.ardHI' Jaofjpa w 

lias ea de tabel w~ dua .ta of aeezt ale oatatoorder. 
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Ben.lYe iD kabe~ gebruikt ... geleidende rubb~r ook 

yoor YerhittiDgadoeleiDdea, b. •• : ( (1) (2) (4) ) 

a Verw&l'ld.JI.ppuelea iD wooahdzea. (u.s.A.) -
b Hulp b~ het Yulcanieerea Y&R dikke atukkea, die Y&ak -

aoeil.ijk. homoge.. te Yulu"1aerea sUB· 

o Br beataan pateat~a betrefteade het gebruik Y&D gelei--
deade rubber YOOr "de-icing" Yaa propellers ea Yleu-
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3. EIGENSCHAPPEN VAN ROE'lRUBBERS. 
~~--------~-- -~~-------~ 

In de literatuur ~ YOor praotuoh elke •cel.\1ke ooa

biDatie 'f1Ul l"'et •• rubber nl ppyeaa te ri.D.dea betref

teade het Yerloop ..._ de soortelijke •••rataad al8 faDotie 

'f1Ul de roetooaeeatratie. (1) (2) (4) 

Veel ... -d ... pp.ena sijB eohter •••r onbetrouwbaar, 

oaelat bij 9 atiapa ·se•• reulliac ia gehouden aet ooa

tactweerataadea. (6) 

Ook ala op de MetMthode aieta 't'lll.t aan te Mrba ia 

het eohter SlUik de aitkoMtft ery.aa Mt de udip YOor

siohtighei.d te haater., oadat d.e ftrkregea •••ntancla

waardea ook aterk ath.aDpa .,.. de lHtwrJd.apa die het 

roet-rubbe.....-•1 heeft oa4-.raaan. Wel kauaen n de 

open.oaea ll"•fiekea p'br1d.kea • eea ~· iadrü 'f1Ul 

••• bepaalde roet-rubber ooabiaatie te ftrkrijgea. 
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Fig. 1 geeft een indruk yan "het .erloop ftD dergelijke 

natuurrabber en 4iwer•e •oortea roet. we si .. duidelijk 

dat het werleop YOor de 41wer•e roetsoorten nogal uit

eenloopt. Echter niet alleen de roetaoort,ook de aard 

.an het rubber da\ .. ,.br~ b1ijkt.YaD bealiaaende 

iDYloed te zijD. Zie Fig. 2. 
t6 

Gu Blaok ia 

Matuurrubber 
ikgl 

Acetyleenroet iD 

NatuUZTubber 
GR-8 
Butyl 

0
0 4 80 *'roet (op 100 N r) 

Pij. 2 laYlóe4 'YaD het roetgehalte op de •oorte]jjke 

~rat~cl nor fti'•Jd.l.l.ead• Z'1llt~. ( (2) , bls. 281) 

BohalTe yan de aard en het percentage yan het roet en 

de aard Y&n het rubber blijkt de Yerkregen weeratanda-

waarde ook nog ia aeer of lli.Dder eter u ma te af te hangea 

TaD. de Yer•chillende bewerkingen die het .. ngael heeft onder-
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gaan, en van cle aanwezigheicl van nog andere stoffen 1D · 

het aengsel. (1) (4) (?) 

~ll ea aDder maakt het wenselijk eerat in het kort iets 

nader 1ll te saaa op de bereiding en op cle apecifieke 

eigenacbappen yaa ct• di.eree roet- en rubbersoortea. 

,.2. RUBBER. ---
Ratuurrubber ia ••[n onveJzadigde ko] olwateratof, aet 

etructuurtoraule: ~-i..H~ ~ . 
-c-c= c-c-
~ t!t n 

Bet ie een stof bestaaade uit zeer lange aoleculea, aet 

aolecualgewicht 200.000 l }00.000, die ontstaat bij poly

merisatie van isopreea.(8) (9). 

Met zuivere rubber is wei.ai.g te begizmea, maar gelukkig 

aaakt het onverzadigde karaltter van rubber het mogelijk 

oa te vulcaaieerea. Daarbij ontstaan ter plaatse van de 

dubbele bindia«ea aieuwe biBdiagen met zwavel, waardoor de 

verschilleade aoleoules als het ware aan elkaar geklonkea 

wordea, (croaa-liaka) ea er ••• soort drie-diaensioaale 

structuur ontstaat. 

Voor de sfBthetische rubbers geldt ketzelfde. Ook hier 

•••--•·dubbele bindiagen aanwezig zija oa vulcanisatie 

aocelijk te aakea. Hu is b.v. de grondstof voor but71-

rubber i•...,..•• _. ••ruc~ur fonrule : 

. ,-----
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Bij pol,aeriaatie gaat dit OTer ia polyiaobuteea 

Dit beTat eekte~ geea dubbele bindiasea meer. 

aea eeret aan het isobuteea eaige proeentea iaopreen of 

diolefiae toe. Bij cop.oJ.7ae~ieatie Yaa dat mèngsel krijgea 

we daa but7~bber. Dit beYat dus wel dubbele bindiagea, maar 

Teel minde~ daa natuurrubber en ia daardoor Teel aiDder oaTer-

zadigd. Het geTolg hierTan ia dat butylrubbe~ Teel aeer re• 

aisteat is tegea oxidatie, warmte ea chemische aantasting 

dan aatuurrubbe~. 

Haast zwaTel wordea aaa de rubber aog Tele andere stoftea 

toegeYoegd, b.T. : (9) (10), 

a. Vereaeller•• deze beTorde~ea de 'VUlcanisatie. Zoader Ter

aaellere loopt de reactie te traag ea oOk ie 4aa aeer 

zwaTel nodig. 

b, ActiYato[!l. deze ati.ulerea de werking Yan de Ter-

saelle~e. 

c. Vula\offel1 die ia het algeaeea wordea toegepast oa be

paalde eigeaschappea Taa het produc' te 'Verbeteren, maar 

ook wel Oadat ze goedkoper zijn dan rubber zelf. 

We a&kea oaderscheidt tusaea actieYe of Tersterkeade TUl-

stoftea ea niet-actieTe TUlstoffea. 

d, Weekaakere1 Oa het inaengea Yan al deze stoftea aet het 

rubber te Tergellakkelijkea Toe«t mea er weekaaltera àaa 

toe" 

e, Aatio:qdaDtea1 deze gaaa de Yerouderiag Yan het rubber 

door iawerkiag Yan zuurstof tegea. 
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t. Ten slatte Yoegt aen yaak nog kleurstoffel ea odo-

raatea toe. 

Al de hierboYea genoeade stoffen oefeaea in aeerdere of 

aindere aate inYloed uit op het geleidingeYermogea, eoaaige 

d~eet, doordat ze aia of aeer geleidend zija, andere ia• 

direet, doordat se inYloed uitoefenea op de dispersie Yaa 

de wel geleideade atoffea. 

Teaslotte zal uit het boyenetaaade duidelijk zija gewordea 

dat ook de diYerae bewerkiagen die het mengeel onderg~at 

grote iaYloed zullea hebbea. 

Een YOorbeeld Yan de ia 3.2 genoeade actieYe vulstoftea 

vorat roet (Carboa Black). Oorspronkelijk werd roet daa 

ook alleea aan het rubber toegeYoegd yanwege zijn Yeraterken-

de eigenschappen in .. chaniech opzieht.(9) (10) (11) (12). 

Zo neaea door toeYoeging Yan roet de elaeticiteita-aodulue, 

de hardheid, de elijtYaetheid en de weerstand tegen scheuren 

toe. 

Al spoedig ontdekte aen dat toeYoeging yan roet ook con~•-

queatiea heeft Yoor de electrisch• eigenachappea Yan rubber. 

Daar~ij bleek dat ook de eigenechappea van de diYerse roet-

soorten zelf aogal uiteealopea (zie fig. 1). Uit deze figuur 

ie aeteea af te leidea dat het roet aiet chaotisch 1a he' rubber 

Yel'a.eld d.\, •ut, 4aa s011 de weera..- yeel hoser zija .. Bet al-

toeraatiet ia Ua .. dat de .. _roetcleeltjea opeeaphoopt aoetea z:f.ja, dus 

cluster• of keteu •• ". .... M .. pJ.ee8t ll•' ep'tre,ea Yaa roetketeae 

in rubber &llll te duidea 11et de term "structuur". 
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Structuur.oraeade roetea Bija dan ook die roetsoortea die 

al blj vrij kleiae perceatasea eea grote geleidiae veroor-

zakea. Ia dit verbaad spreekt aen due ook wel Yaa"geleidea

de roetea" ("coad.uctive blac:k.8"). 

Uit opaaaea aet de elektroae.aicroacoop blijkt dat we oek 

ia d.eae roetea zelf al "structuur" vinden (1). 

Di' wijst er op dat• we de neigiag tot structuurTOraial vaa 

roet in rubber hoofdzakelijk aoeten zieD ale een eigenschap 

vaa het roet alleea. Waaraas aijn de etructuurTormeade roetea 

au te herkeaaea ? Het blijkt dan allereerst dat het aot&•!• 

roeten aija, dat wil zegge• roeteoortea met een groot ad.eor-

bere .. veraogea. S. blijkt bijvoorbeeld grafiet zelf niet 

geac~ te zijn ale vuletof. Bij onderzoekiagea met behulp 

vaa röatg ... tralea 'lijkt da~ de roetdeeltjee ~ .,.._.._. 

td.t Ws_.• aia_.wl• ~ltjea; äe •••rUac 111-•ol

baa .Ulelteurip richtiaga porii:ateerd. sÖl• (1') n.,. '· 
De rHt4eel'j .. SUi _...,.. •. hlY.I'Id.i a helt'bea en •1-t•• 

d.e liet , ..... 100 • ·,3000 I, atballbltlk .,.. de 110ort ·N••• · 
.:-:;::::::::--__:- - --- -~ 

-~--~ 

P.t.s. 3 De •tao•t•• .,.. J'Oet ftrpleba Mt tie 

... cran.et. < (1) , ~»la. 32 > 
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De afataad t .. aea de laagje' Yan deze kleine grafiet

deeltjes' ia iets groter daa bij gewooa grafiet, dus is het 

systee• aiet 1D ••• toestaad yan minimale energie. Dat aoet 

eea der oorsakea zija Yan de actiYiteit van het roet. Bet is 

geblekea dat de werksaambeid Yan roet in rubber sterk at

haakelijk is Yan het aanwezig zijn yaa oazuiyerhedea op het 

opperYlak Yan de deeltjea. Ia er veel B2 geadsorbeerd, daa 

is de aeigiac tot atructuUPYoraiag klein. Bij de goed 

structuUrYoraeade roetea daareategen blijkt er veel ~ ge

adsorbeerd te zija. 

De opperYlakte gesteldheid yaa het roet blijkt hoofdzakelijk 

te worden bepaald door de bereidingswijze erYaa, Yandaar de 

grote Yerschillen die er beataaa, wat betreft de werkiag, 

tuasea 4e diYerse roetaoortea. 

Voor e•• bepaalde roetsoort geldt verder dat de neiging tot 

structuurYoraiac des te groter is, aaa~te het werksa.e 

opperYl&k per gewichtaeenheid het grootst is. 

De roetea w.rdea Yerkregea bij dehydrateriag yan kooL"ater

stoffea. Al aaar gelang Y&a de wijze waarop dit gebeurt 

kuaaea we de Yolgende soorten onderscheidea,(1) (9). (Ia 

Yolgorde Yaa toenemende geschiktheid, zie ook fig.1). 

a. Theraal Blacb, verkregea door !'krakea" ftll aardgas. 

b. Laap blacka,Yerkregea door onYolledige yerbrandiag Yaa 

oliia ea yettea. 

c. Gas blao.,, verkregen door onvolledige verbranding Yaa 

aardgas. 

d. Acet1leae bl!cka, verkregea bij explosieve verbraadiag · 

Y&B &04ft7l•apa :la -..ra. 
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Dit oYerzicht is lang niet •olledig. Zo worden bijvoorbeeld 

de Gae-blacka weer onderscheidea in Channel-blacka en Fur-

nace-blaclta • 

3.4 HET ROET-RUBBER-MENGSEL 
--------------~------~----
Het kerapuat ia de •raag aoe precies het roet in het rubber 

Tenge•olge ••• de acti•iteit Yan het roet kunnen er tijdeaa 

het aengea aet het rubber twee soorten bindingen ontstaan, te 

wetea z (11) (12) (14). 

a. roet-rubber bindingea ea 

b. roet-roet-bindingea. 

De roet-rubber bindin~en zijn de •oornaamste oorzaak •an de 

vereterkeade eigenechappea van het roet (1~) (15). We kunnea 

hierbij nog onderscheid aaken tussea sterke bindingen en 

zwakke bindingea. Deze laateten zijn dan ook mede verantwoorde

lijk •oor de hystereee effecten in het mechanische gedrag 

van de rubbers. 

We zagen in het voorgaande dat structuurvorming essentieel 

ie •oor het geleidingavermogea. Dit vorat een aanwijzing 

dat, wat het geleidinge•e~ogea betreft, de roet-roet 

bindiagen een grote rol epelea. Verschillende andere er• 

varingafeitea wijzea eveneeae ia deze richting. 

Zo is bekead dat •oor een bepaalde roet-rubber combiaatie 

een •erbetering ia de aechanieche eigenschappea meestal ge• 

paard gaat aet een toena.e vaa·de electrisch• weerstand (12). 
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Uit opnaaea aet behulp van eea elektronenmicroscoop blijkt 

dan dat in het aechaBisch sterkste rubber we een veel 

betere dispersie, dus eea .. er chaotische verdeling, vaa 

het roet hebbea (12). 

Ook heeft aea ervarea dat laager en rigoureuzer mens•• 

leidt tot een product met een hogere soortelijke weerstand. 

Tijdeas dit .easea wordea al. de al ia het roet zelf a&a

wezi,. kete .. gedeeltelijk afgebroken, doordat de betrokkea 

roet•roetbiadiasea hier Biet tegea bestaad zija (14). 

De overblijTeade roet-roet-bindiagen zijn dan meestal vrij 

sterk ea aoeat aea wel primaire biadiagea, oa ze te oader

acheidea van de tijdeaa of direct na de diverse bewerlingea 

oatataae secundaire bindingen. Deze zijn meestal veel 

swakker ea brekea geaakke1ijk, vandaar de grote verander

iagea iJ de weerstaad die optreden ale het rubber wordt 

gedeforaeerd. 

Tot voor eaige jarea ••r« het geleidingavermogea vaa de 

roetrubbera altijd toegeschreven aan een aaneenschakeling 

van roetkete ... 

Met een elektronenmicroscoop geaaakte opaamea auggererea 

echter dat de roet~ .. ters en roetketeas toch nog weer 

zija oagevea door r.bber, zodat de stroom, om vaa ketea tot 

ketea te kunaea gaaa, ook dit tusaengelegea rubber moetea 

pasaerea. Oadat rubber zelf een isolator is maakt een derge• 

lijke configuratie het geleidingamechanisme veel gecoapli• 

ceerder. 

De bedoeliag vaa dit onderzoek was nu om aan de hand vaa 
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diverse metiagea te trachtea oTer een en ander iets aeer 

te weten te koaen. 

~. BEREIDING VAN HET PROEFMATERIAAL 
-----------------------------------
~.1. INLEIDING 
----------~----

Uitgegaaa werd van butyl-rubber met zo weinig mogelijk 
' . 

andere stoftea als mogelijk was in Terband met de bewerk-

baarheid. Hieraan werden verschillende hoeTeelheden roet 

toegevoegd. ELle roet-rubber-combinatie werd voor zover 

als dat mogelijk was onderworpea aan dezelfde bereiding.-

procedure en op dezelfde manier gevulcaniseerd. 

De bereiding van de aengeele (uitgezonderd het Tulcani

serea) vond plaats bij Draka te Amsterdam. 
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4.2. MENG-GEGEVENS. 
~----------~----~--

BUTYL - ROETM~NGSELS 

" Saaenstell&y 

BR 7 .!!!..2 .mu !!L1. !!L1 
But7l 100 100 100 100 100 100 

Zinkwit 5 5 5 5 5 

Cabot XC-72 70 50 30 20 10 

Vulkacit Merkapte 0,5 0,5 o.5 o.5 0,5 

Vulkacit Thiuraa 1,0 1 ,o 1 ,o 1 ,o 1 ,o 

Zwavel 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 --
178,5 158,5 138,5 128,5 118,5 

Specifieke weeretaad·' 

ia ca 6,6 12 2 x 104 12 x 108 
' • J 
1 + 3 

, Menl!oorechrift 

~ 1. Waleteaperatuur ca 85°C 

butyl 3 llia 

ziDkwit 1 aia 

Cabot XC 72 afhankelijk van hoeveelheid 

Zodra roet is iageaeagd batch aaa beide zijden 5 x in-

enijdea • 

• 2. Waleteaperatuur ca. 60°C 

batch van 2.1 2 mia 

versnellers 2 min 

zwavel 2 mia 

Mengeel aan beide zijden 5 x insnijdea 

Mengeel 1 x dua doorhalen op ca 0,3 .. 
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Mengsel 5 x rollea 

Mengsel trekken op ca. 1 mm 

, Vulcanisatie 

30 aiauten op 160°C (in de pers) 

Dikte Yan de_ plaatjes ca.}1,5 llllle 

5.1. DE SOORTELIJKE WEERSTAND ALS FUNCTIE VAN DE TEKPER4-
-------------~-------------------------------------------
TUUR. ----- • I 

5. 1 .1 ~ MEE'lMETHODE 
------------------

De meetmethode moet zodanig zijn dat we de altijd _aaa-
- . 

wezige contactweerataBd ze goed aogelljk eliaiaereu. Deme 
'· 

coatactweeretalld kaa ll'MieU.jk al.s er geea· of oDYoldoeade 
,·. 

rekeaia« aee.wordt·gehoadea, leidea tet ·geheel routieY.-. 

resultaté-~ooral bij de aeer hoogohàige,roetrubbers (1) 

Redelijke contacten aan roetrubbers zija te verkrijgea door 

gebrQik te aakea Yaa a4hda~·ea keperfolie ,(6). aak aaa'-lijft . - . . 

er eellter aeg eea , \toe paald · coataotweerstaad ner, aar deze 

kUJIIleoa •• peddeele. elilliaerea .door gebruik te llalt•a vaa de 

vier~e . .U.ethede. Dit ia ia priacipe eea &trC)Ga-spaard.apl• 

aetia«-, •-rbij ectlatet', d• ..,_"_g wordt gemetea met behulp 

van afzoa4erlinse-contacten, dus niet aaa de contacten die 

voor de strooatoevoer wordea gebruikt (tig. 4). 

Fig. ' 

Vier ... punts- met ing. 
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De spanning wordt gemetea met ·een hoogohaige Toltmeter 

("Multilléaureur Electroaique", Yaa Leaoue7, ingang•• 

14Jl ) weeretaad 10 . • 

Bij de aetiagea werd verder gebruik gamaakt van een lucht

thermostaat. (aerk Statham, aodel SD-6). Hiervoor geldt 

dat de temperatuur constant blijft biJmeJl 1/4 .-,.. 

De aetiJlgea werdea·Yerr~cht in het temperatuurgebied Tan 

-70°0 tqt + 130°0 aet een interYal yan 10°0. De thermostaat 

bezit eea zeer snelle regeliàs, zodat de temperatuur aa oa-

geTeer 20 aecoadea reeds een »ieuw ingestelde waarde be-

reikt; Toch werd steeds 10 minuten gewacht, opdat zich 

ook in het rubber zo goed aogelijk temperatuur~venwicht 

koa instellea; 

5.1,2. BESPREUJfG VAN DE RESULTAT:J.m 
~-~----~~~~--~----··-~---------. 

Bet resultaat Taa de meti-s-a ia neergelegd ia de gratiekea 

We willen hierbij ter toel~chtiJlg opmerk*&_: 

De aet een kruiaje.aangege•e• (x) meet~unten Tindea we als 

we het temper~tuurtrajeot doorlopen yan lage naar hoge 

teaperatuur, de aet eea cirkeltje (o) aangageyen puntea 
. ' 

horen bij een serie aetingen Tán hoge naar lage temperatuur. . 

Wellicht tea oTerv1oede is dit ook nog aet pijltjes aangegeTen. 

Bij nadere bestudering Yan deze gratieken zien we : 

a. Een soort aanloopYerachijaael (grafiek 1). 

Beginaead bij kamertemperatuur en metend bij dalende tempera-

tuur Yindea we punten die. bij benaderiag op een reoht.e liggea. 
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Meten we daaraa bij atijgeade teaparatuur dan Tinden we 

b~j benaderial een zelfde lija. Metea we verder dan treedt 

er bovea oaae'teer ,50°0 een veranderia& op ia het verloop, 

die ziok ..aifeateert in eea sterke dali~ vaa de weerataad. 

Deze daliac is niet ollkeerbaar en de grootte ervan ia, -soala 

we later zullen ziea, afhankelijk van de voorgeschiedeais 

van b.et materiaal. ' 

b. Eea hystereaeverschijnsel (grafiek 2). 

Doorlopea we, llitgaaade van de onder a bereikte tempera• 
' 

0 - 0 tuur !•n 130 C, het temperatuurtraject tot -70 C ea weer 
0' terug naar 130 C, dan ziea we een lus oatataaa. Er treedt dua 

hyatereae op eàwel zodaaig dat de metingen bij 4aleade tempera• 
. . . 

tuur eea lagere waarde voor de soo-rtelijke weeratand opleverea 

dan 4ie bij stijgeade temperatuur. Verder merken we bij voort• . . 
zettiac van de metingen dat_deze hyatereaelua vrijw~l repro

·duceerbaar ia, zod-.ig dat- we bij een.vol.gende cycl.118 praktisch 

dezelfde lua meten. 

Uit het teit dat er b.ystereae optreedt vol.gt dat de weeratanda-

waarde die we op eea bepaal.d moaent metea volkomen afhaakelijk 

ia vaa de.voorgeachiedeaia. Ter vergelijkiag sija ook aog eea 

paar kl.etaere lusaea doorlopea._Bij bestudering van grafiek 2 

krijgen we de iadl"Uk dat het hyatereaeverschi~nael paa gaat 

optrede& als we aet de temperatuur hoger gaan dan ongeveer 

50°0. Wat dit betreft lijkt er ook verband te beataaa met het 

verloop vaa de "aaaloopkra.ae" uit grafiek 1. 



c. DrAAiin~. 

Het ~edra~, zoal~ we dat hierboven hebben bes~hreven voor 

butyl met 70 dèlen roet ('\"" 100 delen. hutyl l'lan rlP. h•1nri v~n r.e 

g-ra tieken 1 el'l ? • bl i 'i'!r~ ook o::- te trf->den hi.i rle rubherc ""et 

~en ~nder roetgehalte. tie ale voorheelrl h~Pr~Rn de ~rafie~en 

~. 4 en 5. JRt b~1 heschouwinv v~n deze ~rAfiek~" het eerst 

onvalt ie dat f'l!et ne afn;:u"'e van het roet!'teh1lte de ~ehe1e 

fi~uur als het WRre ~'"'' t dr;.a i en, 

Om de onderlin~e VPr~eliikinv te verve~~k~eli'i~~,., 4 ~ ~~ 

~r~f~ek 6 het Verloo~ uit~ezet vRn fie ~eredu~eerrle ~oorteliike 

weerl'!tl'lnd, Getekend -z;;,., de !'let st-ii~tenne temner"!tuul' 01"Q'e

nomen IZ'"'deelten VAn tie hvstereselussen uit de grRfielren ::>, ?. 

4. "'" 5~ 

1. Ti~dsRfhankeliikheid. 

Uit de .e::rafie'~f>n 2, en 4 bli.ikt rlat we. nl'l eenmRal tie lus te 

hebbe~ doorlonen bii 130°C ~itkoMen on een la«ere w~a-dP v~n ~e 

weerst~nd dan de oors~ronkeliik~. Dit n11 is een ~evol~ vRn de 

ti idsa fhankeli ikhe:5.d v~n de weer~t"'ndE;ver;.:~ nt:erinv, 

Uit het kleine ~r~tie~~e recht~ on vr~fiek 3 bli4kt ~at er 

ook n;:; de aanQ:'ehouden neriode v;:~n 10 minuten ""0.17 e~n rifüing in 

de weerAtA~d ontreerlt. Deze ~oortgezette dalin~ is er de oor

~aRk VAn dat we na het o~lo~Pn van de lua 1~~er uitkomen~ 

Ons is ~ehleken 1qt er hii de lus~en die we ~emPten hebben 

Altiid zo'n dalinQ:' o~treedt. m~ar dat de d~lin~ steedA 

kleiner ·:•dlrdt. naarmate een bcnê:alde lu"' vnker i~ door, O'"len, 

zodat •·:e ten~>lot.te toch on een onr;<:veer constA'lt "n:i.veau" 
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tPrechtkomen. Hetzt:lfde is te ")PreikPn <i oor het m:-~teri PA1 ;,:·ecturen-

de een voldoend lan~e ti~d o~ 1~0°G tP houden. 

In de weerstl'lndsveranderinP" tussen twee metinr~en hl i .. il{t 

noP" een interessqnt v~rloo~ te schuil~n ~ls functie van 

de ti~d. Dit was aRnvRnkelijk niet onvevRllen omdat alleen 

naar de n~ 10 minuten veriregen weerst~nds~aRrde werd ge-

keken. Beki.iken we echter het weerst;:~ndsverloon 5_e_dy_r.~.!'-~~ 

deze 10 m.inuten. ,:l~n bli ikt dit v.erloon sterk afh.<~nkeli ik 

te zijn van de temperat1J:.;r, 

Het bli.ikt rlf:t we de ontredende "iE..,. tandlöverPndering 

kur..n_n verdelen in twee f>tuk.ken. n]. ; (zie fiç. s;. 

T;-so•c 1~ f: 
=-=~T== s::o-:O<c=-==-::-.----=-==l~-~~ + 1~ 

________ ----!:/ 

5 10 
minuten 

Fig.5 Verandering van de weerstand met de t~d. 
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lL -~.en ,rlir~_c_!__e..f.f_e.s.!..:.. d.it is een snelle veranderinc: van de 

weersta~d. direct evenredig met de veranderin~ v~n de 

temneratuur in de thermostaat. Dit effect is reverAibel 

en dus te beschri,iven met een t"'mneratuurscoër:·ici.ënt 

v~n rle weerstand. 

beschrijven met behul~ van een van de temperHtuur ~r-

hankelijke tijdconstant~. Dit tweede effPr.t is niet rever-

5ibel en moet ver~ntwoordelijk zi~n voor het optreden Vhn 

hysterese. 

------------~----------------------------~ 

On het verloon VAn de weerstand als f\mctie van de temper~-

tuur zullen .zeer zel::er V3n invloed zijn de temoeratuurs-

co~fficienten van roet en rubber en mogeliik ook de. uit-

zettinvsco~fficienten VHn roet en rubber. lleen hiermee 

is echter het optreden van hysterese niet te-ver~l~ren. 

Aanvankelijk werd de mogelijkheid geopperd van eea 

. B t 1 bi. 50°C. d h d . . overgan~ ~n u y ~ ongeveer oe i'l~r-van ~s ~n 

de literatuur niets bekend. 

De enige mogelijkheid om de in 5.1.2. ~~noemde effectea 

te verklären bestaat hierin d<tt we onderstf·llen da.t er ver-

anderingea oPtreden in de configurati~ v·n het roet in het 

rubber. 

Denken we on grond VRn 3.4. ~an een model van ~lkaar 

rakeDrie roet~eelt~es wanrb:i..i de zo ~evor'llde ketens 

hier en da~r zijn onderbroken door rubber. tls een derge-
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lijke configuratie stabiel ia, dan verwachtea we voor het 

verloop vaa de weerstaad als functie van de teaperatuur 

eea reversibel ge4ras. Is deze configuratie echter niet 

stabiel, maar tredea er onder invloed van bijvoorbeeld de 

temperatuur veranderiagea ta op, dan is, oadat deze ver

"lnd~ria~en niet reversibel hoeven te zija, het optredea vaa 

temperatuurb7sterese ia principe te verklarea (15). 

Wil eea verandertag ia de roetconfiguratie aogelijk zijn, 

dan moetea de roetdeeltjes• soamige althans- iD het rubber 

toch aia of aeer beweeglijk zijn. Deze bewegingemogelijk• 

heid wordt bepaald door de viscositeit van het mengsel 

(4) (16). We weten dat de viscositeit afneemt met de teapera• 

tuur aaar overigea~ zeer groot is als gevolg van bet vuloaai

serea. Denkea we aoggaals aan het in fig. 5 geschetste ver

loop van de weerstand .. t de tijd. Het optreden van een -

met toeneaeade tesperatuur afnemend tijdconstante zoudea we 

aaa de viscositeit kun:aen toeschrijven. Met andere woordea 

~as als de viscositeit klein genoeg is zijn veranderingea 

ia de roetconfiguratie aogelijk. 

Een ander puat dat een grote rol kan spelea bij de op. 

tredeade veranderingea in de configuratie zijn de bindingen 

van roet oaderlias ea van roet en rubber. Stel dat er b.v. 

een soort evenwichts9erschuivi&S bestaat, waardoor er bovea 

een bepaalde teaperatuur meer roet-roet-bindiagea ontstaaa 

en dit ~n tea koste TaB roet.rubber-bindiagen (12). 
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Het geTolg hiervan kan zija een toename van het aantal 

en/ot de leagte van de roetketens, of, wat op hetzelfde 

aeerkoat, een afnaae van de breedte en/of het aantal vaa 

de oaderbrekiagea. 

Weinig te zeggea Talt er oTer de invloed Tan de uitaettings-
~ 

coëfficieat van rubber op dit proces van Terbreken ea aan-

gaaa van biDdiBgea. Marehall (1?) zegt dat de roetdeeltjes 

niet bewegea tussen de rubberketeBS, •aar ~e~ deze keteaa, 

doordat de deeltjes zijn gebaaden aan het rubber. Ook daa 

zou het oatstaaa vaa nieuwe roet-roet bindingea in pria-

cipe aog aogelijk zija, 

Stel dat we teagevol~e van Teraaderiagen ta de configu

ratie bij 130 °C "meer" structuur hebben daa bi~ - ?0°C. 

Deze structu~ blijft bij af.koeliag eerst bestaaa waar-

door we hyaterese krijgea. Bij Terdere a!koeliag moet 

deze structuur echter gedeeltelijk verdwijnen omdat we 

uiteindelijk weer op ongeveer dezelfde weerstandswaarde uit-

komen. Dit betekeat dus dat er weer een aantal roet-roet-

bindiagen verbroken worden. De oorzaak hierTan kan bij

voorbeeld zijn dat beneden 50°C de roet-rubberbinding weer 

favoriet is. Ben andere mogelijkheid is dat door de uit-

-zetting van rubber, die optreedt bij afkoeling, ·de roet• 

deeltjes uit elkaar worden getrokken. 

5.1.4. DE TEMP~RATUURSCOEFFICIENT 
--------~-~--------------------~ 

IVe zi1n in de vorige paragraaf nog niet nader in~egllan 

o~ de in 5.1.2. gesignaleerde dra&ing yan de grafiek, die 
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optreedt als we het roet~ehalte gaaa variëren. Bekijkea 

we nogmaals grafiek 6. In het linkergedeelte van deze 

grafiek zien we ••geveer rechte lijnea. Zoals we ia 5.1.2. 

al opmerktea kunnen we uit de helling van deze lijnen eea 

tem~ratuurecoëfticiëat ~e)alea. · · 

Het lijkt de moeite waard hieraan extra aandacht t~ besteden. 

In grafiek 7 zijn de aan de h~nd van grafiek 6 bepaalde 

temperatuurscoëfficiënten uit~ezet als functie van het ge

wichtspercentage roet. 

-~er vergelijkiag zijn in deze grafiek ook weergegeven de 

resultaten voor twee andere soorten roet in twee andere 

rubbersoorten (15). 

We zien steeds eea vri1wel rechte li1n verschijnen, met 

steeds een poèitieve helling. Tussen de vijf li1nen onder

lia~ zijn echter nog al verschillea. De resultP ,ea zijn niPt 

op een-voudige wijze met de temperatuurscoëffictëaten van 

roet ea rubber afzonderlijk in verband te brengen. Ale de 

geleiding uitsluitend via de roetketens zou plaats vindea 

zouden we verwachten dat de gemetea tem~eratuurscoëfficiënt 

moet overeenkomen met die van het roet. Dat hiervan geea 

sprake ie wijst er ons inziens o~, dat in ieder geval ook 

het rubber hier een rol speelt, bijvoorbeeld doordat. zo• 

ale we ook al in 3.4. onderstelden, de roetketeBe hi.er ea 

daar door een laagje van rubber onderbroken zijn. 

Dit voert ons tot de conclusie dat het electriRch ge~~ van 

de roetrubbere sterk afhankelijk is van •at er ~reciee aan 

het roet-rubber ~ensvl~k ~la~t. vindt. 



32 

Het verloop van de diverse lijnen in aanmerking genomea, 

(zie grafiek 7) is hierbij blijkbaer van ~oot be1ang welk 

roet en welk rubber we hebben. Verder zijn, geziea de posi

tieve helling van deze rechten, k1aarblijkelijk vaa •oor

slaggeveade betekenis het aantal ~n de breedte van de onder

breld.Jlgen tussen de roetketPn~-

Beechouwea we het rubber ~-" een 11 ~Rn11 tussf!n twee roetketeu 

ale een isolator, dan is de weerstan~ van ne gap oaeindig 

groot, tenzij de breedt~ van deze ~~n VAn de orde van enige 

Ängstroa-eenheden is. le~~Pn we ~1. in dit laatste geval een 

spannin~ aan, dan komt :nraktiech de hele veldsterkte over de 

~ap te staaa en als de veldsterkte hoo~ ~enoeg i~ kan er 

tunneling of hoppi~ optreden. Het is duidelijk dat een en 

ander zal leiden tot eén niet-ohms gedra~. In de 1iteratuur 

vindt aen enkele voorbeelden VAn een ~erin~e afwijking van een 

ohlla gedrag (7) (18) (19). 

In hoeverre meetrouten hierbij een rol ~espeeld hebben valt 

niet met zekerheid te zeggen. Bij de door ons opgeaetea stroom

spanniagskarakteristieken viel geen afwijking van de liaeari• 

t.:lt , .......... 

We hebben hierboven bet rubber beschouwd als een ~lator. 

In hoeverre dit juist is valt ook nog te beziea. Het kaa 

bijvoorbee1d beet aogelijk zijn dat geleiding door het rubber 

mogelijk is, doordat plaatselijk een aantal geconjugeerde dubbele 

bindingen ••nwezig zijn. Een derge1ijk systeem treffen we ook aan 

bij een grote groep organische halfgeleiders, bv. polyvinyleae, 

en is daar verantwoordelijk voor het geleidingevermogen (20) (21). 
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Samenvattend mogen we zeggen dat over wat zich precies op 

het roet-rubber grensvlak afspeelt weinig met zekerheid 

valt te zeggea. Een nader onderzoek hiernaar lijkt echter vaa 

groot belang, om een juist inzicht te kunnen verkrijgen in 

het geleidingamechanisme en het gehele electrische gedrag 

van roetrubbera. 

5.2. WEERSTAND ALS FUNCTIE VAN REK TIJD EN TEMPERATUUR 
---------~-~---~~--~--------~~-----------------~---. 

Verandariagen in de roet configuratie treden niet alleen op 

als gevolg van temperatuursveranderingea, maar kuDnea ook 

veroorzaakt zija door rek of buiging. 

Ia de literatuur vindt men resultatea van velerlei metiagea 

aan diverse soorten roetrubber, die het verloop van de weerstand 

als functie vaa de rek beschrijven (4) (14) (15) (17). 

Het gaat hier meestal om ~eer grote rekken, tot enise honder• 

dea procentea, deze hebben een zeer grote weerstaadstoeaame 

tot gevolg, doordat tijdens het rekkea de "structuur" groten-

deels wordt veraield. 

Latea we het rubber, na een aomentane rek te hebben veroor• 

zaakt, weer aan zichzelf over, dan neeat de weerstand langzamer-

hand weer iets af, maar blijft uiteindelijk veel groter dan de 

ooraproakelijke waarde van voor het rekkea. Het blijkt nu dat 

de aate waaria de weerstaad afneeat, of -.ders gezegd, de mate 

waaria herstel van "structuur" optreedt, sterk afhankelijk ia 

vaa de teaperatuur. 
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5.2.2. DE BULGIN - DRIEHOEK 
----------------~----------

Een intereasaat experiment is uitgevoerd door Bulgin (4) 

aaa natuurrubber aet ohannel-b~ck. 

Het resultaat van zijn metingen staat in de literatuur be-

kead als de ''Bulgin-triangle" Zie fip;. 6. 

c 

0 140 > T (Oe) 

Fis• 6 De Bu18in driehoek. ( ( 1) , blz. 4o ) 

Zolaag niet aan het rub"ber getrokken ia wordt het verloop 

van de weerataad als functie van de temperatuur bepaald 

door de lijn AB. die zowel een positieve als een negatieve 

helling kan heb~ afhankelijk van de roet-rubber aombi• 

natie. Gaan we bij kamertemperatuur ewen iets rekken, dan 

neemt de weerstand toe volgens de lijn BC tot punt c. Ka 

voldoead lange tijd blijkt de weerstand te zijn gedaald tot 

Tillilt D. Gaan we nn •erhittf'll dan neemt ~e weerstand af volgeu 

de lijn DA. ~· pua~ A bereikt en c:aaa we weer afko"elea, daa 

doorlo~en ~· opnieuw de lijn AB. Zouden we al in punt E gaan 

afkoelen, dan krijgea we lijn E.F. De mRte waaria herstel 

Yan de aanvankelijk vernielde structuur o~treedt wordt dus 
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Yolledi« bepaald door de Toorgeschiedenis. 

Op groa• Yan het bovenstaande is het ons au aogelijk een 

verklaring te geYen van het ia 5.1.2. geconstateerde aaa-

loopverschij~el. Er is voordat we gingen meten wel eens 

aan het rubber getrokke'ft, waardoor afbraak yan "structuur" 

heeft plaatsgevondea. Gaan we verhittea dan treedt er bovea 

een bepaalde temperatuur herstel op en gaat de weerstand 

dalen. Het aanloopverschijasel koat dus overeen met de door 

Bulgin gevonden lija DA. Dat het rubber zich beneden 50°c 

anders gedraagt ia te verklaren door aan te nemen dat de be-

ataaade "structuur" daar als het ware blijft iagevrorea, zo-

dat geen herstel kan optredea. Dat Bulgis niet iets dergelijks 

heeft geTondea koat aisachiea omdat hij '• -• :.ander rubber •• 
aet aader roet 
werkt~. Afgeziea hiervan aoetea we ook nog opaerkea dat de 

reproduoeerbaarheid van Bulgins metingen veel slechter was 

dan fig. 6 ons wil doea geloTea. Dit is aisschiea de oorzaak 

van het feit dat Bulgin een Äij~ AB vindt. waar wij eea 

hzstereselus Yindea. 

~.2·'• METINGBN BIJ CONSTANTE REK. 
--~--~----~-------------~--~-·-·· 

Oa het effect yan een niet te grote rek op de weerstand na 

te gaaa, he-ben we de weerstaad gemeten als functie vaa de 

teaperstuur bij een constante Yerlenging; dit in tegea-

stelling tot de ae,iagea van Bulgin, die slechts aomentaaa 

had gerekt. Geaetea werd bij een rek van respectievelijk 

0,5, 10 en 1~. Het resultaat vaa de aeti:agea is vastge-

lesd ia grafiek 8 (H.B. Hier is de weerstaad uitgezet, aiet 
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de soortelijke weeretaad}. 

Bij rek gelijk nul ziea we weer de bekende kromae, aet aaa-

loopreracllijaeel en hyetereaelue. Gaan we au bij kamertempera-

tuur 5% rekkea, dan neeat de weerstand belangrijk toe. Gaan 

we TerYolgeae weer aetea als tunetie van de teaperatuur, daa 

krijgen we weer een aanloopkro .. e en eeD hyetereeelua. Deze lus 

blijkt echter oTer een Trijwel eonstante afstand naar eea hogere 

weerataadewaarde te zijn Terschovea. Een aaaloog reèultaat 

krijgea we iedere keer als we •e lengte met 5% van de oor• 

eproakelijke waarde vergrotea. 

Het wordt nu intereseaat als we de Terschuiviag yaa de lue 

ia verband gaan brengen met de nieuwe afmetingen TaB oaa stukje 

rubber, aet andere woordea, ale we naar de soortelijke weer-

etaad gaan kijkea ia plaats Taa naar de weerstand zelf. Dit 

ie aogelijk doordat het Toluae Tan rubber tijdeaa rek vrijwel 

constaat ~lijtt. We ziea dan het merkwaardige feit zich Toor• 

doea 4at de luseea vrijwel gaaa samenTallea. Dit betekeat 

' dat, mits we ..-r een gelijke tem~ratuurbehandeliag toepaeseà, 

er per Yolumeeenheid aet ea zonder rek eea gelijkwaardige 

"structuur" aanwesig ia. Dit lijkt er dus O'D te wijzea dat de 

mate waaria herstel o~treedt wordt bP~ald door de Toluae• 

tractie roet die aanwezig is. Dit althans bij de door oaa 

toegepaste Trij kleine rekpercentages. 
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5.3. MECHANISCHE LIGENSCBAPPEN ALS FUNCTIE VAN DE TEMPERATUUR 
~-------~---~---~-~---------~--------~~--~-----~~~---

We zagea in 5.1.3. dat er veranderingen in de roetcoati• 

guratie giagea optreden zodra de temperatuur bovea 50°C 

kwaa. We hebbea toea de mogelijkheid geopperd dat hierbij 

de bindiagea van het roet onderling en die van roet met rubber 

een grote rol spelea. Als er au werkelijk bij hogere teapera-

tuur en verschuiviag plaats vindt vaa de roet-rubber bindiagea 

aaar de roet-roet•biadingea, 4aa aoet dit conaequeaties hebbea 

voor de mechanische eigenschappen van het rubber. 

Ne is het mogelijk om met behulp van een vrije torsieslinger 

de glijdiagsmodulua en de taai te bepalen (22). Geven we 

zo'a slinger een bepaalde uitwijking dan krijgea we een se
dempte trillia~. Hiervoor ia af te leidea, dat het logarith

miseh decrement gelijk is aaa taa b I• , t~rwijl verder 

ge lelt G: evenredig aaa ·l''. 
Hierbij ia IJl het reiele deel van de ~Jlijdingsaodulua ea » 

de frequentie van de gedempte trilling. De evenredigheid•-

factor wordt bepaald door de afmetingen van ons stukje rubber 

ea door het traagheidsmomeat van de slinger. 

We hebben voor een stukje rubber met het hoogste roetpercen• 

tage ft en taa 6 bepaald als f'Wlctie vaa de temperatuur. 

Zie grafiek 9. De nauwkeurigheid van de metingen liet wel 

iets te wensea over, waarachijalijk doordat de at .. tiagea van 

ons rubber niet de mee8t geschiktste warea. 

Ter toelichtiag het volgende (23). 

De alementea van een rubberketea kunnea draaiea om de enkel• 

voudige bindingen, aits de temperatuur hoog genoeg ia. We 

zittea daa ia de rubberfase• 
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Bij lare teaparatuur is tle thermische energie te kleia oa 

rotatie aogelijk te aakea. We hebbea dan de glasachtige fase. 

Het gevolg van een ea aader is onderaeer dat in de glasfase 

de G; veel groter is tlaa in de rubberfase. 

In het overga~~.p-gebie4 treedt dus eea daltag op ia 4' 

en deze gaat gepaard met eea piek in de verlieshoek. 

·Zie fig. ?. 

Fig. 7 Verloop 't'àB 0' en tan' bij tle overpas 

.,... glaa- uar rt~bbert .... 

Bij butyl li«t de overgangstemperatuur van ~las naar rubber• 

fase bij ongeveer • 50°0. (dit is nog afhankelijk van tle vul• 

canisatie en vaa bet roet}. De niek ia de verliesea strekt zie~ 

uit ower enice ~ientallea graden Celsius. 

De sterke toea.ae van G' en tan & naar de kaat van lage teapera

tuur ia grafiek 9 wordt au keanelijk veroorsaakt 4oor4at we daar 

al ain of meer ia het overgangsgebied naar de glasfase terecht 

koaea. 

Dat de temperatuur aan de ~nt van hoge teaperatuar langaa.er

haad gaat stijgea koat doordat •• dan in de buurt van de vloei• 

stoffase gaan koaea. 



- 40 -

Waar het ons eigenlijk oa becoaaen is, is de lage aaar 

brede piek in de verlieshoek die optreedt bij oageYeer 

50 à 6o°C. Deze zou inderdaad het gevolg kunnen zija vaa 

het verbrekea van roet-rubber bindingea. Met zekerheid 

valt hieroYer niets te zeggea. Zoals we al. al in 3.2. 

zagen ie_ rubber een zeeriagewikkeld mengsel en elk Yaa 

de ••astellende camponentea zal een piekje ia de Yer

lieshoek opleveren. Oadat echter de temperatuur waarbij 

deze piek optreedt so-d overee~ met de eerder ia 

5.1.2. gesigealeerde karakteristieke temperatuur vorat 

een en ander toch wel een aanwijziag dat hier indèr4aa4 

iets aet de roet-rubber-bindiagen aaa de hand is. 
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5.4. DIELECTRISCHE METINGEN 
~~~----~~~------~--~-~-----

Een configuratie, zoals in 5.1.4. beschreven, van roet-

ketens, hier.ea daar onderbrokea door smalle rubber "gaps", 

aoet grote invloed hebben op de diëlectrische eigenschappea 

van het uteriaal. We krijg.en dan namelijk te aaltea met 

grensvlakpolariaatie, wa\ reaulteert in ••• sr•ter ·~r4~ 

vaa de diëlectrische constante (24). 

Bij een bepaalde frequentie krijgen we RU extra vewliezea, 

doordat de polarisatie op deze grensvlakjes gaat aaijlea bij 

het aangelegde veld. Makea we de frequentie nog hoger daa 

valt het mechanisme vaa deze polarisatie uit ea krijgea we 

dus een kleinere dielectriache constante. We hebben hier dua 

te doen met een relaxatieverschijnsel. Naast het relaxatie-

verlies treden er ook nog geleidin&averliezen op. Deze gaat 

echter niet gepaardL••t een verandering in de dielectrische 

constante Zie fig. 8. 

log wt 

Geleidingsverliezea 

... _-

Fig. 8 Rel.azat:Le-apeotrwa YOOr ••a tfte- laags 

41eleotr:Loua. ( (24) • bls. 230 ) 
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De hl.rboYen genoeade etfectea staaa iD de li$•r•t•ur 

bekead ala de Maxwell.Wasner iDhomogeaiteitaetfectea. De 

optredende relaxatieYerliesea blijken sterk athankeltjk te 

zija Yaa de aanier waarop b.v. la oaa geYal het roet iD het 

rubber is gelacorporeerd. Een 1adruk hierYaa geeft fig. 9. 

We hebbea hier te doea aet geleideade deeltjes in een iso-

leread mediua. 

• 

Gel•idende 
elli psoides 

c . 

' 

•

Geleidende 

b 

Geleidende 
cylindel's 

&tollen 

. Fig. 9 Afhankelijkheid van ta n' van de vorm en de 

orii'ntat ie van geleidende deeltjes in een 

isolerend mfld lum. ( ( 24) , ltlz. 231 ) 
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Uit het artikel van Keap en Berraann (25} blijkt dat de 

diëlectriache constante en de verlieshoek sterk toeaeaea 

aet toeaeaad.roets-ehalte. Bier is echter geaeten bi.j eea 

vaste frequeatie (2000 Hs) en hieruit valt dus verder niets 

af te leidea betreffende een mogelijk relaxatieaechanieae. 

We hebben geprobeerd zelf door .. tingen hierover iets meer 

te ••ten te koa~•· Helaas was de beschikbare meetbrug 

(Rohde und Schwarz) niet s-eschikt voor het meten van derge• 

lijke hoge verlieshoeken en diëlectrieche constentee over 

een groot frequentiegebie~. We konden alleea enige aetingea 

doen in een z~er ltleill frequentiegebied (~ie grafiek 10}. 

Hieruit kunnen. dus verder geea conclusies worden ge~rokken 

en •• aoeten dus.volstaan met de coiU!Itateriag dat zowel ial.' 

~als in tan S grote veranderingen optredea bij hoge roet

percentages. Mogelijk gevea due· verdere metingea .. eea 

groot frequentiegebied nadere informatie over de· dispersie 

van roet in ·rubber. 



- ,., -
E'l tan~ 

~--------------+---~----------~~----------~·,~ 10 

_, l_------------~t-------------~~~~~------~20 10 

-2 l_----------~--t---~::==~~-ï~~==~;;~---;10 10 

-._...;- E.; 

l_-:·==:~·=-~ta=n~'~~L.---~~~~++~f'~~~~H~zt.-+4-~~,~~1 
3 10 

10 GRAFIEK 1Q 

-3 10 



46 

• - f :. ,: 1--, ~~, .. ~:er~ > ~·TJ;G;~' 

-------------------------

veve"'.~ 7.i in t~> berel-::enP,., over de ladi ngsdra~Te'!:'~ 1'-P.'!-lhen wi 1 

~ubb~r t<> meten. HPt is echt~>r nie~ velt~t eni~ m~etba~r 

~ff'"!ct t" cnn<:;t<-t<>r<>n. no~h hi,i rle hoov oh.Mige, nn~h hi .1 

~Pt h)i1kt dnt ook anderen. m<>t ~eer ervAring o~ dit 

~ev~l zeer klein. 
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6. EINDCONCLUSIES. 

Metingen aan geleidende rubbers worden ten zeerste 

bemoeilijkt door het feit dat we te maken hebben met een 

bepaalde configuratie van roet en rubber die niet stabiel 

is. \'!aar onze metingen er op wijzen dat juist deze confi-

guratie sterk bepalend is voor de electrische eigenschap-

pen van het materiaal, mogen we concluderendat, wil men 

te weten komen wat er b.v. op het roet-rubber-grensvlak 

gebeurt, men er eerst en vooral voor moet zorgen dat er 

aan deze configuratie niets kan gaan veranderen. Met an-

dere woorden, het is noodzakelijk bij dè metingen zeer 

voorzichtig te werk te gaan. 

Bij de structuurveranderingen speelt het gedrag van 

roet-rubber- en van roet-roetbindingen als functie van 

de temperatuur een grote rol. 

Er zijn sterke aanw:i,jzingen dat de roetketens hier en 

daar zijn onderbroken door rubber"gaps". Het op grond 

hiervan verwachtte niet-ohmse gedrag is niet geconsta

teerd. Uit diëlectrische metingen is waarschijnlijk nadere 

informatie over de structuur te ver~ijgen. 
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