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A1203 ISOLATOREN IN VACUUM
INVLOED VAN GEOMETRIE OP DOORSLAGSPANNING

door P.A.A.F. Wouters en A.J. Aldenhoven

De auteurs zzjn werkzaarn bzj de vakgroep Hoogspan
ningstechniek en EMC, faculteit Elektrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven.

Inleiding
In satellieten worden zendbuizen toegepast om ontvangen
microgoif signalen te versterken en door te zenden. In
zon lopende-goif zendbuis (TWT, Traveling Wave Tube)
wordt een elektronenbundel geproduceerd, die energie
overdraagt aan de microgolf. Vervolgens worden de elek
tronen afgeremd en opgevangen. Voor opwekking, focus
sering en opvangen van de elektronenbundel zijn hoog
spanningscomponenten vereist, die d.m.v. isolatoren op
hun plaats gehouden worden. Door steeds compactere
bouw (gewenst vanwege de beschikbare ruimte in een sa
telliet) en hogere bedrijfsspanning (hoger vermogen van
de TWT) neemt de veldsterkte toe tot waarden van enkele
tientallen kilovolts per centimeter. Bovendien treedt veld
versterking op vanwege altijd aanwezige microscopisch
kleine oneffenheden nabij de isolatoren. Hierdoor kan
plaatselijk de veldsterkte de kritieke waarde bereiken,
waarboven een doorslag optreedt. Een doorsiag in een
TWT kan tot gevolg hebben dat de zendbuis slechts voor
kortere tijd uitvalt, waarbij weliswaar veel verzonden ge
gevens verloren zullen gaan. Ernstiger is een definitieve
uitval van de zendbuis. Wanneer meerdere buizen hier
door getroffen worden, zijn de communicatie mogelijkhe
den met de satelliet beperkt. Ook “aardse” apparatuur, zo
als rontgenbuizen en vacuUmdoorvoeren, kunnen onder
hevig zijn aan dergelijke problemen. Hier echter is repa
ratie achteraf nog wel mogelijk.

Om de betrouwbaarheid van de zendbuizen te verhogen
wordt aan de Technische Universiteit Eindhoven onder
zoek verricht naar optimalisatie van vacuümisolatoren
[1]. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met ESTEC (European Space Research and Technology
Centre, Noordwijk), het onderzoeksinstituut van de
Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA). Rierbij wordt
met name de invloed bekeken, die de geometrie heeft op
de spanning die een aluminiumoxide isolator kan weer
staan. De eerste resultaten van het project zijn reeds ge
bruikt in de ERS-1 satelliet (European Remote Sensing
satellite, gelanceerd op l6juli 1991).

Doorsiagmechanisme
Het doorslagmechanisrne in vacuum vertoont grote ver
schillen met het mechanisme in een gasomgeving [2]. In
een gas wordt een elektron versneld en ondergaat ionise
rende botsingen met de gasmolekulen. De elektronen be
reiken uiteindelijk de positieve elektrode (anode). Nieu
we elektronen kunnen uit de negatieve elektrode (catho
de) vrij gemaakt worden o.a. door botsingen van positieve

ionen die na ionisatie achtergebleven zijn. Wanneer er per
initiëel elektron meer dan één elektron nageleverd wordt,
treedt er een doorsiag op (Townsend mechanisme). Het
blijkt, dat de doorslagspanning athangt van het produktp
d van druk en elektrodeafstand met een minimum bij cir
ca 1 torr cm (Paschen wet). Bij een hogere p d waarde
neemt de doorslagspanning toe omdat de elektronenergie
bij de botsingen geringer is; bij een lagere p d waarde
neemt deze toe vanwege een geringer aantal botsingen.
Bij atmosferische luchtdruk bedraagt de kritieke veld
sterkte circa 30 kV/cm.
In vacuum is de vrije weglengte van een elektron zodanig,
dat er geen (of zelden) botsingen plaatsvinden. Elektonen
welke t.g.v. het elektrisch veld vrijkomen uit de cathode
(veldemissie) worden direct naar de anode versneld. Bij
voldoende energie kan door allerlei processen aan de ano
de een doorslagmedium gecreeerd worden. De kritieke
veldsterkte in vacuum (10~ mbar) bedraagt zo’n 500
kV/cm (afhankelijk van de kwaliteit van de elektroden) en
hangt nauwelijks meer van de druk af.

Doorslagen tussen elektroden in vacuum treden veelal op
langs het oppervlak van de isolator die de elektroden
scheidt. Elektronemissie vanuit de cathode wordt aan de
rand van de isolator versterkt door eventuele spleten, aan
wezig vanwege een slecht contact tussen elektrode en iso
lator. Ret elektrische veld concentreert zich in deze sple
ten vanwege de hoge relatieve permittiviteit van de isola
tor (Al203: E r~ 9). Bovendien zijn juist hier op microsco
pische schaal onregelmatigheden aanwezig t.g.v. mecha
nische bewerkingen aan de isolator. Deze geven aanlei
ding tot een lokale veldversterking. Door de veldverde
ling te sturen d.m.v. een geschikte vorm van de isolator
kan de veldemissie aan de cathode verlaagd worden.
Een ander aspect waarmee rekening gehouden moet wor
den is het opladen van het opperviak. Elektronen kunnen
botsen met het isolatoropperviak. Afhankelijk van de
energie wordt het opperviak positief of negatief opgela
den. Komt er gemiddeld minder dan één secundair elek
tron per inkomend elektron vrij dan treedt negatieve opla
ding op (bij lage of zeer hoge energie); komt meer dan één
elektron vrij dan Iaadt het oppervlak positief op (interme
diair energiegebied). De gevorrnde oppervlaktelading kan
zowel de kwaliteit van de isolator verbeteren als verslech
teren.
Isolatoren waar, vanwege hun geometrie, elektronen met
hoge energie op het oppervlak botsen hebben het risico
dat hierdoor een doorslagmedium gecreeerd wordt.

Bovenstaande mechanismen geven aan, dat door een
zorgvuldige keuze van de isolatorvorm een aanzienlijke
verbetering in het hoogspanningsgedrag verkregen kan
worden. Met name het grensgebied van isolator, vacuum
en negatieve elektrode is kritiek. Argumenten die ge
bruikt worden voor de keuze van de isolatorvorm in lucht,
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zoals een grote ‘kruiplengte” zijn in vacuum niet van toe-
passing.

Experimentele opstelling
Diverse isolator geometrieën zijn getest door deze aan
hoogspanningsproeven te onderwerpen. Om een goed
contact tussen isolator en elektroden te waarborgen zijn
de isolatoren aan onder- en bovenzijde voorzien van een
metalliseringslaag. Eventuele spleten tussen elektrode en
isolator zijn dan veldvrij. Als basismateriaal voor de iso
latoren is aluminiumoxide AL300 (WESGO, VS) ge
bruikt. Naast 97.6% A1203 bevat dit materiaal MgO voor
een betere homogeniteit en Si02 om een goed hechting
van de metalliseringslaag te verkrijgen. De A1203 schijf
jes (40 mm diameter, 5 mm dik) zijn voorzien van een
MoMn en eenNi laag (WESGO, BRD). Vervolgens is een
goudlaag opgedampt (FOM instituut voor plasmafysica,
Nieuwegein). De isolatoren zijn vervolgens tot de ge
wenste vorm geslepen. Hierbij is de nodige voorzichtig
heid inachtgenomen om contaminatie van het opperviak
te voorkomen. De gekozen geometrieën zijn getoond in
Fig.l.

Figuur 1.
Geornetrieën van de isolatoren. Asymnletrische vormen
zUn op beide mogelUke oriëntaties getest. Elke vorm is in
tweevoud uitgevoerd.

De opstelling waarmee de hoogspanningstesten zijn uit
gevoerd, is getoond in Fig.2 en 3. De vacuümruimte wordt
d.m.v. een 170 I/s turbomolekulaire pomp tot een druk
van 106~107 mbar gepompt. De (negatieve) hoogspan
fling wordt via een 100 M~2 dempweerstand en een 150
kV doorvoer naar de cathode gevoerd. De anode is direct
of via een isolator gemonteerd op een manipulator, afhan
kelijk van de te verrichten metingen. In het laatste geval is
de anode aan aarde verbonden via een externe meetim
pedantie. De manipulator rnaakt een verticale translatie
en een rotatie mogelijk. Een kwarts venster is opgenomen
voor waarneming van doorslagen en het vastleggen van
optische activiteit voorafgaand aan eeri doorsiag.

De isolatoren worden geplaatst tussen koperen elektro
den. De elektroden zijn aan de rand afgerorid om veldcon
centratie aldaar te voorkornen (Fig.2). M.b.v. de manipu
lator wordt de anode met daarop de isolator tegen de ca
thode geplaatst. De cathode rust dan met een gewicht van
3,5 kg hierop, zodat een reproduceerbare contactdruk ge
waarborgd is.
Verschillende meetsessies kunnen geautomatiseerd uitge
voerd worden. Het verloop van de hoogspanning gedu
rende een experiment aismede de data-acquisitie wordt
gestuurd vanuit een speciaal hiertoe ontwikkeld program-
ma.

Diagnostieken
Diverse diagnostieken zijn gebruikt om de prestatie van
een isolator geometrie te karakteriseren. Deze diagnostie
ken bevatten zowel metingen aan processeri die vooraf
gaan aan een uiteindelijke doorslag alsmede metingen tij
dens het doorslagproces zeif.

VOOr doorsiag:
- DC-stroornmeting: De emissiestroom [can met een

nauwkeurigheid van circa 0,1 pA gerneten worden.
Naarmate de spanning dichter de doorslagspanning na
dert neemt deze stroom toe.

- Partiële ontladingen: Kleine (niet volledige) ontladin
gen langs het isolatoroppervlak worden met een gevoe
ligheid van 0,2 pC vastgelegd.

Tijdens doorsiag
- Doorslagspanning: De doorslagspanning neernt veelal

sterk toe na een aantal doorslagen (conditioneren), mits
de vrijkomende energie niet te hoog is.

- Ontladingsstroorn: Met een inductieve sensor wordt de
(veranderende) magnetische flux t.g.v. de ontladings
stroom gemeten en door een snelle digitizer (band
breedte 600 MHz) vastgelegd.

Figuur 2.
Opstelling waarmee de verschillende diagnostieken be
dreven worden. De conjIguratie van de elektroden is ver
groot weergege ~‘en
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- Optische metingen: Het optische signaal gedurende
een doorsiag wordt met photomultipliers als functie
van tijd vastgelegd.

Als illustratie is in Fig.4 de evolutie van de doorslagspan
ning na een reeks ontladingen weergegeven. De aangebo
den hoogspanning is telkens met 1 kV/s opgevoerd, totdat
een doorsiag optreedt. Duidelijk is dat aanvankelijk de
doorslagspanning stijgt. Echter, na enkele tientallen door
slagen en een bereikte spanning van 40-50 kV neernt de
spreiding abrupt toe. Klaarblijkelijk is de ontladingsener
gie te hoog geworden en daarmee de kans op beschadi
ging van het isolatoropperviak groot.

Figuur 5 toont de minirnale doorslagspanning die voor
komt tijdens een serie zoals weergegeven in Fig.4 geme
ten voor de verschillende isolator geometrieën. De vor
men zijn langs de horizontale as aangegeven. De goed

Figuur 4.
Typische evolutie van de doorslagspanning. In dit voor
beeld is een isolator ge/cozen met een lage initiële door
slagspanning. De getrokken lijn is een lopend gemiddelde
over vijfachtereenvolgende waarden.

presterende geometrieën (linker vier) hebben gemeen, dat
ze het elektrisch veld aan de anode concentreren en daar
mee een relatief laag cathode veld hebben. Dc volgende
drie vormen hebben weliswaar veidversterking aan de ca
thode, rnaar kunnen vanwege hun gestapte vorm negatie
ye lading verzamelen waarrnee het cathode veld verlaagd
wordt. Vormen met enkel veidversterking aan de cathode
hebben een relatief lage doorslagspanning.

Slotopmerking
Een aanzienlijke winst in doorslagspanning van een Va
cuürn-isolator kan bewerkstelligd worden door een ge
schikte keuze van de vorm. Hierbij spelen argumenten als
veldsturing en opladen een belangrijke rol. Verdere opti
malisatie van isolatoren voor DC-toepassingen kan mo
gelijk bereikt worden door isolatoren te ontwerpen die het

60 I

~fl~h~flflHHfl~
Figuur 5.
Minima/c doorslagspanning bU diverse geometrieën (ge
schetst langs de horizon tale as). Dc negatieve hoogspan
ning wordt aan de linlcerzijde aangeboden, de rechterzU
de is geaard.
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Figuur 3.
De vacuumopstelling met daarop een 150 kV doorvoer;
op de achtergrond de Greinacher cascade schakeling
waarmee een DC-hoogspanning van ,naximaal 120 kV
opgewekt kan worden.
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effect van veldconcentratie aan de positieve elektrode en
negatief opladen aan de negatieve elektrode combineren
[3].
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Spectroscopy in Catalysis vormt een heldere inleiding in
de belangrijkste karakteriseringsmethoden die in de ka
talyse voorkomen. Zowel voor éénkristal werk als gedra
gen katalysatoren worden de diverse technieken uitge
werkt. Ondanks de titel zijn de spectroscopische technie
ken niet de enige die behandeld worden. Alle technieken
zijn behandeld welke inzicht geven in de compositie en de
structuur van het reactieve opperviak, hetgeen de titel
keuze verklaart. Behandeld worden: elektron-microsco
pie (XPS, UPS, AES, EELS), ion-spectroscopie (SIMS,
SNMS, RBS, LEIS), vibratie-spectroscopie (infra-rood,
Raman, EELS), temperatuur geprogrammeerde technie
ken (TPR, TPO, TDS), diffractie (XRD, LEED),
Møssbauer spectroscopy, EXAFS en microscopie (TEM,
SEM, STEM, AFM, FEM en FIM). Karakteriserings
methoden als bijvoorbeeld porosimetrie en oppervlakten
metingen worden niet behandeld.
Met name doordat bij iedere techniek wordt ingegaan op
de toepassingen, is het een waardevol boek voor iedereen
die een introductie zoekt in de mogelijkheden van kataly
sator karakterisering. Door het veelvuldig gebruik van ii-

[2] J.M. Wetzer, P.C.T. van der Laan, “Doorsiag in gas en
in vacuUm”, Energietechniek, nr. 5, jaargang 70,
1992.

[3] P.A.A.F. Wouters, J.M. Wetzer, P.C.T. van der Laan,
“Optimization of insulators for bridged vacuum
gaps”, 8th Tnt. Symposium on High-Voltage
Engineering, Yokohama, augustus 1993.

lustratieve voorbeelden is het een genoegen het boek te
bestuderen, mede doordat slechts spaarzaam formules
worden gebruikt. Juist door het gebruik van actuele voor
beelden wordt duidelijk welke informatie een techniek
oplevert en wat de beperkingen zijn. Voldoende verwij
zingen naar meer uitputtende literatuur worden gegeven,
zodat ook als een techniek uitgebreider bestudeerd moet
worden het boek ingangen biedt.
Het slothoofdstuk is buitengewoon aardig omdat hierin
gelilustreerd wordt hoe met name door combinaties van
technieken nuttige informatie wordt verkregen. De case-
studies die behandeld worden zijn gedragen rhodium-,
kobalt-molybdeen sulfide katalysatoren en alkali promo
toren op metaaloppervlakken. Alle drie onderwerpen die
volop in de belangstelling staan. Het slothoofdstuk be
sluit met een aantal principes voor katalysator karakteri
sering, zoals het gebruik van een geIntegreerde aanpak
van katalyse en spectroscopie, het gebruik van combina
ties van technieken, het gebruik van in-situ karakterise
ring, het gebruik van een geschikte katalysator ofhetjuis
te model systeem bij een techniek en het gebruik van ge
schikte referentie stoffen.
Al met al een boek dat zeer geschikt is als introductie in
de katalysator karakterisering, waarin een veelheid aan
technieken aan de orde komt en wat plezierig leesbaar is.

SPECTROSCOPY IN CATALYSIS - AN INTRODUCTION
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