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Charakterystyka elektretów foliowych użytych
do wizualizacji rozkładu natężenia pola
Characteristics of foil electrets used for visualization
of field strength distribution
Prace badawcze, związane z badaniem wytrzymałości
powietrznych układów izolacyjnych z przegrodami pozwoliły
na przeprowadzenie badań eksperymentalnych, umożliwiających wizualizację rozkładu natężenia pola elektrycznego
na powierzchniach płaskich dielektryków. Do tego celu wybrano elektrety foliowe, jako doskonałą formę izolatora elektrycznego.
Podstawowym zjawiskiem, determinującym właściwości
dielektryka jest polaryzacja dielektryczna, która polega na tym,
że pod wpływem pola elektrycznego, na skutek przesunięcia ładunków ujemnych względem dodatnich, w materiale tworzą się
dipole elektryczne [1-3].
W zmiennym polu elektrycznym polaryzacja nie nadąża za
zmianami pola elektrycznego przez co wektor polaryzacji wyrażony jako funkcja okresowa jest przesunięty w fazie w stosunku
do wektora natężenia pola elektrycznego [1].
Zastosowane w badaniu elektrety foliowe stanowią rodzaj
dielektryka, który charakteryzuje wytwarzanie zewnętrznego
pola elektrycznego, dzięki czemu są elektrostatycznym odpowiednikiem magnesu. Uzyskuje się je z cienkich folii polimerowych. Na nich możliwe jest gromadzenie dużej ilości ładunków o dużych gęstościach poprzez implementację ze źródła
zewnętrznego.
Wg Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) zastosowany w badaniach materiał elektroizolacyjny zaliczyć można do grupy dielektryków stałych o polaryzowalności specjalnej.
Elektrety foliowe stosuje się między innymi w mikrofonach
elektretowych, przetwornikach elektroakustycznych i elektromechanicznych oraz w filtrach elektrostatycznych.
W celu sprawdzenia wytrzymałości poprzecznych przegród
izolacyjnych opartych na elektretach foliowych, wykonano doświadczenie, polegające na umieszczeniu ich w układzie ostrze-płyta prostopadle do kierunku działania pola elektrycznego
w przestrzeni bezpośrednio między elektrodami układu (rys. 1).
Przestrzeń pomiędzy elektrodami stanowiło powietrze atmosferyczne, które również pełni rolę izolatora.
Dlatego wszystkie przedstawione badania przeprowadzono
w tych samych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze
21°C, wilgotności 42% oraz ciśnieniu 1013 hPa.

maj

2018

Rys. 1. Układ ostrze płyta z poprzeczną przegrodą
w postaci elektretu

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wytrzymałości powietrznych układów izolacyjnych z przegrodą w postaci elektretów, które pozwoliły na określenie bezpiecznej wartości czasowych ich elektryzacji w celu osiągnięcia wizualizacji
rozkładu ładunków elektrycznych na ich powierzchni oraz oceny
jednorodności tego rozkładu. Jako wartość bezpieczną do dalszych badań przyjęto 0,8 wartości przebicia (rys. 2 i 3).
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Rys. 2. Wartości przebicia [kV]
dla różnych odległości ostrza od płyty
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Rys. 3. Wykres wartości przebicia w kV

Rys. 4. Przykładowa wizualizacja czasowej elektryzacji
przy wartości 0,8 wartości przebicia

Badania przeprowadzono na folii PTFE grubości 0,1 mm
i na nich dokonano wizualizacji rozkładu ładunków (rys. 4).
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