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Samenvatting

In bet kader van een lopend contract van de TUE met het European

Space Researcb and Tecbnology Centre (ESTEC) wordt onderzoek

gedaan naar de invloed van de isolatorvorm op bet isolatiegedrag

in vacuum. In boofdstuk 1 worden stromen v66r doorslag in vacuum

en over een isolatoroppervlak in vacuum bescbreven alsook

aechanismen die tot doorslag kunnen leiden. Uit de verschillende

.anieren van conditioneren die in boofdstuk 1 vermeld worden, is

gekozen voor conditioneren aet stroom. In boofdstuk 2 wordt

beschreven aet welke opstelling de stromen v66r doorslag gemeten

zijn en welke problemen van boogspanningstecbniscbe aard zijn

overwonnen. In boofdstuk 3 wordt bet elektrisch meetsysteem voor

de verscbillende stroommetingen en bet elektriscb gedrag ervan

bescbreven. Boofdstuk 4 bescbrijft de verscbillende samples en de

gevolgde procedure bij de gelijkstroommeting en de

doorslagspanningsmeting. In boofdstuk 5 worden de resultaten van

deze aetingen gepresenteerd en gelnterpreteerd. Ook worden,

ondersteund met modellen, verscbillende aogelijke verklaringen

voor de gemeten gelijkstromen gegeven. In boofdstuk 6 wordt

geconcludeerd dat bet gemeten gelijkstroomverloop, afnemend in de

tijd met een karakteristieke tijd van ongeveer 20 minuten, niet

verklaard kan worden met conditioneren aaar dat uit de eindwaarden

van de stroom blijkt dat conditioneren wel degelijk plaatsvindt.

Mogelijk wordt bet afnemen van de stroom veroorzaakt door

opladingsverschijnselen. Aanvullende aetingen en FEM berekeningen

zullen aeer duidelijkheid moeten verscbaffen. Wel is er een

duidelijke correlatie tussen de doorslagspanning enerzijds en de

prebreakdownstromen anderzijds. Ook geven de .etingen nu al aan

dat van de geteste isolatorvormen bet conisch sample, aet bet

kleinste oppervlak tegen de katbode, de slecbtste

isolatie-eigenschappen beeft.

1



Inhoud

Inleiding

1 Literatuurstudie

1.1 Stromen in de vacuumgap

1.1.1 Stroom voor doorslag

1.1.1.1 Elektronen emissie stroom

1.1.1.2 Micro-ont1adingen

1.1.1.3 Overdracht van ge1aden dee1tjes

1.1.2 Doors1agmechanismen in vacuum

1.2 Stromen over .en isolator in een vacuumgap

1.2.1 Prebreakdownstroom

1.2.2 Doors1agmechanismen

1.3 Conditioneren

2 Beschrijving van de meetopstel1ing

2.1 Vacuumvat, hoogspanningstechnisch

2.2 Vacuumvat, vacuumtechniscb

3 Beschrijving meetsysteem

3.1 Meetsysteem voor gelijkstroommetingen

3.2 Meetsysteem voor doorslagspanningsmetingen

3.3 Meetsysteem voor partiele ont1adingsmetingen

3.4 Meetsysteem voor snel1e metingen

4 Beschrijving samples en meetprocedure

4.1 Samples en e1ektroden

4.2 Meetprocedure

4.2.1 Ge1ijkstroommetingen

4.2.2 Doors1agmetingen

5 Meetresu1taten en interpretatie

5.1 Gelijkstroommetingen

5.2 Doors1agmetingen

5.3 Interpretatie

5.4 Moge1ijke mode1len voor het op1aden van het

isolatoropperv1ak

6 Conclusies en aanbeve1ingen

Literatuurlijst

Bijlage A: Resu1taten van de gelijkstroom- en

doorslagmetingen

B: Benadering van de ge1ijkstroommetingen
2

3

4

4

4

4

15

l'r

18

22

22

25

27

31

31

36

37

37

47

51

52

54

54

58

58

62

66

66

71

73

76

81

82

86

106



Inleiding

In het kader van een lopend contract van de TUE met het European

Space Research and Technology Centre (ZSTEC) wordt onderzoek

verricht naar de kwaliteit van een hoogspanningsisolator in vacuum

voor toepassingen in sate1iet-zendbuizen. Factoren die de

kwa1iteit bepa1en zijn bijvoorbee1d iso1atormateriaa1, dopi~g of

coating van de isolator en de vorm van de isolator. »it laatste

aspect wordt in dit afstudeerwerk nader bestudeerd. Qmdat niet

a11e moge1ijke iso1atorvormen te onderzoeken zijn, is gekozen voor

vier standaard ontwerp e1ementen (BDE), te weten, een cy1indrisch

sample, een "hamburgervormig" sample en een conisch sample dat

gep1aatst kan worden met het k1einste opperv1ak tegen de kathode

en andersom. Nadat de metingen aan deze vier samples uits1uitse1

hebben gegeven over de te vo1gen meetprocedure en preparatie, za1

een tweede meetserie aan een grotere reeks samples p1aatsvinden.

Bet resu1taat van dit onderzoek za1 voor ESTEC de iso1atorvorm

geven met de beste kwa1iteit en voor de TUE za1 dit resu1taat

moge1ijk meer inzicht geven in de mechanismen die de kwa1iteit van

een isolator bepa1en, en met name in het doors1aggedrag en op1aad

en conditioneringseffecten.
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1 Literatuurstudie

1.1 Stromen in een vacuumgap

In een vacuumgap tussen twe~ metalen elektroden, waarover een

spanningsverschil aanwezig is, kan een stroom lopeno Men kan twee

situaties onderscheiden.

- De stroom v66r doors lag

De stroom na doors lag

In dit hoofdstuk worden de stromen v66r doorslag en de mechanismen

die tot doorslag kunnen leiden beschreven. De grootte van de

stroom na doorslag wordt vooral bepaald door het externe

elektrische circuit. Voor een uitgebreidere behandeling van het

stroom-spannings verloop na doors lag en de mechanismen die de boog

na de doorslag beschrijven wordt verwezen naar de literatuur

[Heu87].

1.1.1 Stroom v66r doorslag

De stroom voor doors lag (prebreakdown current) kan worden

veroorzaakt door een drietal mechanismen:

- Elektronen emissie

- Micro-ontladingen

- Overdracht geladen deeltjes clusters

1.1.1.1 Elektronen emissie

Deze stroom wordt veroorzaakt door elektronen die uit de kathode

vrijkomen en de gap oversteken. Normaal zijn bij kamertemperatuur

de elektronen in het metaal gebonden en kunnen het metaal alleen

verlaten wanneer een potentiaalbarriere wordt overwonnen. Er zijn

een aantal mogelijkheden waardoor elektronen voldoende energie

kunnen krijgen om het metaal te verla ten.

1) Door invallende fotonen met een energie groter dan de

uittree-energie (hv ~ e¢, bijvoor~eeld Rontgenstraling) kunnen

elektronen voldoende energie krijgen om te ontsnappen

4



(Fotoelektrische emissie).

2) Positieve ionen Det een potentiele energie Wp en/of een

kinetische energie WIc groter dan 2xde uittree-energie kunnen bij

botsen met het metaaloppervlak twee of meer elektronen vrij Daken

(Wp + Vic ~ 2e til. E 81 elektron -kompenseert de positieve lading en

het andere is het netto vrijgemaakte elektron. Neutrale

aangeslagen atomen of molekulen kunnen ook elektronen vrijmaken.

3) Door verhitting van het metaal kan de kinetische energie·van

de elektronen zo groot worden dat ze kunnen ontsnappen (thermische

emissie). Een uitdrukking voor de elektronen stroomdichtheid ten

gevolge van thermische emissie wordt gegeven door de vergelijking

van Richardson.

4) Als op een Detaal een negatieve lading wordt aangebracht zodat

het elektrische veld net buiten het Detaal zeer hoog wordt,

verandert het Dodel van elektronen in een potentiaalput (zie Fig.

1.1). De potentiaalbarriere wordt verlaagd waardoor minder energie

(¢-~¢) nodig is om de barriere te overwinnen. OVerigens kunnen

ook elektronen met een lagere energie dan ¢-~¢ het metaal verlaten

door "tunneling". Dit wordt veldemissie genoemd.

vacuum

!'leteel

a Zonder elektrisch veld.

¢

met.eel

b Met elektrisch veld.

Fig. 1.1 Uittree-energie van elektronen in een metaal zonder (¢) en

met elektrisch veld (¢-~¢).

In een lopende golf zendbuis in .en satelliet wordt de

prebreakdown stroom vooral veroorzaakt door veldemissie. ~osmische

straling veroorzaakt een fotoemissie stroom die echter veel

kleiner wordt verondersteld dan de veldemissie stroom. Zuivere

thermische emissie is te verwaarlozen omdat de temperatuur waarbij

deze emissie werkelijk een rol begint te spelen vee1 hoger is dan

de bedrijfstemperatuur van de zendbuizen. Emissie ten gevolge van

botsingen met energetische molekulen of atomen is te verwaarlozen

omdat de elektroden in de zendbuizen zich in vacuum bevinden.
5



De prebreakdownstroom ten gevolge van temperatuurs- en

veldafhankelijke emissie wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Voor de prebreakdownstroom zijn een tweetal basisformules

afgeleid, de Schottky vergelijking en de Fowler-Nordheim

vergelijking, die allebei bun eigen geldigheidsgebied hebben,

afhankelijk van de temperatuur (T) en bet lokale elektrische veld

(E) net buiten het metaaloppervlak (zie Fig. 1.2).

De Schottky vergelijking is een vergelijking die i. afgeleid van

een klassiek model, dat wil zeggen dat men elektronen beschouwt

als deeltjes zonder golfeigenscbappen. Deze deeltjes moeten -over

de potentiaalbarriere. Fowler en Nordheim verklaren de

veldemissiestroom bij hoge velden door aan te nemen dat elektronen

niet aIleen deeltjeseigenschappen maar ook golfeigenschappen

hebben. Deze .anname i.pliceert de aogelijkheid voor elektronen

een potentiaalbarriere in te dringen. Als deze potentiaalbarriere

een eindige dikte heeft kunnen elektronen -door- de barriere heen

tunnelen. Dit is het essentiele verschil met het klassieke model

van Schottky.

;
i..
i

telN4. It., I I'
Fig. 1.2 Geldigheidsgebied van de verschillende vergelijkingen.

De veldemissiestroom bij lage temperaturen en hoge velden (gebied

I) wordt beschreven door de Fowler-Nordheim vergelijking. In

gebied II beschrijft de temperatuur-gekorrigeerde Fowler-Nordheim
6



vergelijking de veldemissiestroom. De Schottky vergelijking is

alleen correct bij hoge temperaturen en relatief lage velden

(gebied V), in gebied IV beschrijft de veld-gekorrigeerde Schottky

vergelijking de stroom. In het resterende gebied III kan de stroom

niet door een analytische funktie worden beschreven maar wel

numeriek benaderd worden [eha7S].

- Schottky-emissie bij relatief lage elektrische veldsterkte

(gebied V)

In een metaal zullen de geleidingselektronen op kamertemperatuur

niet genoeg energie hebben om het metaal te verlaten. Bij

toenemende temperatuur echter zal de gemiddelde energie van het

metaalrooster en van de elektronen stijgen en zullen enkele

elektronen wel voldoende energie hebben om te kunnen ontsnappen.

Men kan zich dit voorstellen alsof de elektronen uit een

potentiaalput worden getild (zie Fig. 1.3).

meteel

tw~
T'ono~

-~-"'o-===~e-
bij etoomkerneni-T

vecuum

Fig. 1.3 Schematische voorstelling van elektronen in een metaal met

de energie verdeling van de elektronen als funktie van de energie.

De stroomdichtheid die veroorzaakt wordt door deze thermische

emissie wordt beschreven met de ~ichardson vergelijking:

(1.1)

met e: lading van het elektron

m: massa van het elektron

h: konstante van Plank

7

T: absolute temperatuur

¢: uittree-energie (in eV)

k: konstante van Boltzman



.22
Voor de konstante A geldt: A • 120 10 AIm K

(1. 2)

Als we de spanning over de elektroden sterk verhogen, dat wil

zeggen als het veld in de buurt van de kathode hoog wordt, dan

wordt de uittree-energie ¢ verlaagd (Schottky effect).

¢err • ¢ - f4 • ¢ _ leE'
4n£ 0

waar E het lokale elektrische veld is. Ret energieplaatje komt er

nu uit te zien als in Fig. 1.4.

tw
T=O T)O

metsel

Fig. 1.4 Schematische voorstelling van elektronen in een

negatief geladen metaal met de energieverdeling van de elektronen

als funktie van de energie.

Als we (1.2) substitueren in de vergelijking van Richardson (1.1)

krijgen we de Schottky vergelijking:

2
Ja • A '1' exp L e

l k'1'

(1. 3)• Jo exp [ :'1' ~::o' ]
Met Jo • 4::ek

2

exp [ - :: ] • constant (bij constante temperatuur)

Vergelijking (1.3) beschrijft de stroomdichtheid als funktie van

het B-veld in gebied V van Fig. 1.2.

- Schottky-emissie bij hoge elektrische veldsterkte (gebied IV)

(1.4)

Bij experimenten met hoge velden blijkt dat de stroom groter is

.dan volgt uit formule (1.3) [Lat81], en voldoet aan:

JE • Js nq
sin nq

waarin q een dimensieloze parameter is:
8



271 sf./2
q •

kT h e 1/4 E 3/4

De uitgebreide vorm van de Schottky vergelijking wordt nu:

(1. 5)

Js •
nq J

sin nq 0 exp (1.6)

Deze vergelijking beschrijft de stroomdichtbeid als funktie van

het E-veld in gebied IV van Fig. 1.2.

- Fowler-Nordheim emissie bij lage temperatuur (gebied I)

Een beschrijving voor de veldemissie stroom bij lage temperaturen

en hoge velden werd voor het eerst gegeven door Fowler en Nordheim

in 1928 [Fow28]. 9ij de afleiding wordt gebruik gemaakt van de

quantum mechanische beschrijving waarbij de elektronen door een

barriere tunnelen (zie Fig. 1.5).

Energy

-------- ---- £=0

Surface

Fig. 1.5 Schematisch weergave van het quantum mechanisch tunnel

model waarin een elektron ten gevolge van een extern elektrisch

veld door een bariere tunnelt. Bierin staan ook de

energieverdelingen van elektronen met een lage en een hoge

temperatuur [LatSl].

De afleiding van de Fowler-Nordheim (F-N) vergelijking gebeurt in

drie stappen. Eerst wordt een uitdrukking afgeleid voor de

elektronenenergie verdeling NIWx)dW~ Dan wordt de kans per

tijdseenheid DIWx) berekend dat elektronen met een energie Wxdoor

de barriere tunnelen, als funktie van de elektronenenergie. Bet

9



(1. 7)

produkt D(Wx) N(Wx) dWx geeft het aantal elektronen per

tijdseenheid per energieband dWx dat door de barriere tunnelt.

Tenslotte moet men, om de totale stroom te bepalen, bet

bovengenoemde produkt integreren over alle energietoestanden en

vermenigvuldigen met de elementaire lading e:

JFN • • J D(Wx) H(Wx) dWx

alle energieen

Uitwerking [eba78] Ievert voor de e~••iestroomdichtheid bij lage

temperatuur de Fowler-Nordheim uitdrukking:

e
2

2
2 [8n (2m¢3) 1/2 ]JFN • exp - ----~---- v(y)

8n2h¢ t(y)2 2heE
met E: elektrisch veld aan het oppervlak

~: uittree-energie van het metaal

t(y) en v(y) zijn dimensieloze getabelleerde funkties van de

parameter y .et:

(e3 Ef/2
y. ¢ • '3.79x10-5 Eo

,5 / ¢

In de praktijk kan men aannemen dat:

t(y) • 1 alB 3x10
9

~ E ~ 10
10

VIm.

v(y) kan worden benaderd door:
2 9 9

v(y) • 0.956 - 1.06 y als 2x10 ~ E ~ 5x10 VIm.

Bij deze waarden voor de veldsterkte E treedt stabieIe

veldemissie op [Lat81].

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

Formule (1.8) beschrijft de stroomdichtheid bij lage temperaturen

en boge velden (gebied I Fig. 1.2).De stroom IFN die nu gaat lopen

is:

U.12 )

Met Ae: emitterend oppervlak

Ala we (1.9), (1.10), (1.11) en (1.12) invullen in formule (1.8)

en de logaritme nemen krijgen we:

[

(4.52 ¢ -0, 5) ]
-6 10= log 1.S4xl0 Ae ¢ -

10

(1.13 )



JFNDe grafiek van log --- als functie
E2

I
tegen Vstaan beiden bekend als de

1 I
van -E of de grafiek van

V2

F-N plot.

- Fowler-Nordheim emissie met"temperatuurcorrectie (gebied II)

Bij toenemende temperaturen krijgen meer elektronen .en hogere

energie, ze zien een smallere en lagere barriere en hebben daarom

een grotere kans om door de barriere te tunnelen. De emissiestroom

zou daarom een sterke temperatuursafhankelijkheid moeten vertonen.

Uit formule (1.13) blijkt dit niet, en daarom wordt een

correctiefactor ingevoerd. Deze is geldig als T < 1500 K. De

temperatuurafhankelijke emissiestroomdichtheid wordt gegeven door:
nl

JT • JFN • 1 (1.14)S1n n
waarin 1 een temperatuur- en veldafbankelijke dimensieloze

grootheid is:

veldemissiestroomdichtbeid in gebiedFormule

1 • kT 4n (2m¢)"/2
eh E

(1.14) beschrijft de

t(y) ~ 9.3x10~ ¢o.~ TIE (1.15)

II van Fig. 1.2.

- Stroombegrenzing door ruimtelading

Een aantal onderzoekers beeft aangetoond dat de F-N tbeorie
9

voldoet voor een groot gebied van E. Ecbter bij velden ) 6x10 VIm

is de gemeten stroom kleiner dan de theoretische F-N atroom

[LatS1]. Er is dus blijkbaar een atroombegrenzend mechanisme. lij

grote atroomdichtbeden wordt vlak buiten de kathode een

ruimtelading opgebouwd die de atroom doet afwijken van de atroom

zoals voorspeld in formule (1.14). auimteladingseffecten zijn bij

vacuumisolatie gebruikelijk als de emitter kleine

afrondingsstralen heeft [eha7S]. Bet veld El waarbij de F-N

theorie niet meer voldoet is:

(1.16 )

11



- Afwijkingen ten opzichte van de theoretische emissiestroom

Uit de literatuur [Cha7S] blijkt dat de F-H formules goed gelden

voor een puntvormige kathode met een kleine afrondingsdiameter. In

geval van twee vlakke evenwij~ige elektroden was de experimenteel

gemeten stroom steeds groter dan uit de formules zou volgen.

Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen.

Veldversterking ten gevolge van metalen oneffenheden op het

kathodeoppervlak

Oorzaken van veldversterkende puntjes zijn: [Cha7S]

1) Plastische vervorming van zeer kleine gebiedjes op de kathode

ten gevolge van botsingen van deeltjes.

2) Aanhechten van kleine metalen deeltjes die bijvoorbeld gevormd

zijn bij polijsten of andere mechanische bewerkingen.

3) Etsen van de kathode door positieve ionen die bijvoorbeeld

worden gevormd aan de anode door micro-ontladingen.

4) Metaalfilmpjes op de zijkant van aan de kathode aangehechte

oxide e.d.

5) Vervorming van een zachte (bijvoorbeeld koperen) kathode door

een harde keramische isolator.

In de buurt van deze puntjes wordt het homogene veld (VgGp/D)

versterkt met een factor ~. Dit versterkte veld bepaalt de

stroomdichtheid en is sterk afhankelijk van de vorm van de

deeltjes. Smalle hoge deeltjes veroorzaken een grotere

veldversterking dan dikke platte deeltjes. Ben voorbeeld ven

veldversterkende deeltjes is gegeven in Fig. 1.6e. Fektoren die de

veldversterking bepalen zijn de hoogte h, de afrondingsstreal van

de top r en de basisdiameter 2b van de deeltjes. De

veldversterkingsfactor ~ is berekend voor twee verschillende

vormen als funktie van h/r en h/b {LetS1] (zie Fig. 1.6b).

12
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Fig. 1.6 Een voorbeeld van de vorm van het door een

microscopisch klein deeltje versterkte veld en de waarde

van de veldversterking ~ als funktie van h/r en h/b.

VerIaging van de uittree-energie door geadsorbeerde gasdeeltjes

-6In vacuum van 10 mbar zijn de metaaloppervlakken nooit helemaal

vrij van gasdeeltjes. Door adhesie blijven altijd een of meer lagen

gasdeeltjes op het metaaloppervlak aanwezig. Deze geadsorbeerde

gasdeeltjes veroorzaken een verlaging van de uittree-energie en

veroorzaken zo een grotere veldemissie stroom, zowel volgens de

Schottky-theorie als volgens de Fowler-Nordheim theorie [Nie86]

(zie Fig. 1.7).

\

"

7.0 't! p ..rnli~1 rnrra:.'

,1',MrUliJI ..n,·r~\ .1",
. In .pplirrt Ii...,

.-\lll.~1

rl 'T··········

l'

Fermi level .....+--:==:-I1...---l-"~~.......~.~-""", ......
.................. ,

Fig. 1.7 Verlaging van de potentiaalbarriere ten gevolge van

geadsorbeerde gasdeeltjes.
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Verhoogde ve1demissie ten gevo1ge vanJniet-meta1en

verontreinigingen op het kathodeopper 1ak

Zeer schoon werken is een eerste vereiste om een zuivere e1ektrode

en een abso1uut schoon elektrode oppervlak te krijgen. In praktijk

is het echter bijna onmoge1ijk om het elektrode oppervlak vrij te

krijgen en te houden van oxiden of ander aangehechte niet-metalen

verontreinigiugen.

We nemen aan dat op een elektrode over het hele oppervlak hier en

daar niet-metalen verontreinigingen zitten, die vast zitten aan

het kathodeoppervlak. Zonder aanwezigheid van een elektrisch veld

wordt het energie bandenplaatje gegeven door Fig. 1.8. In dit

plaatje is ¢t de uittree-energie van het metaal en ¢z de

uittree-energie van het aangehechtte niet-metaal JIIateriaal •

•I
I
I
I

"'.I
I
I

_f!r~i..!.~'!.. i __
fL I\.

ConduClion
Bond CB

r
I
I

"'.I
I
I__ i

Ve,.nc.
Bond \/B
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Fig. 1.8 Energiebanden plaatje van een metaal/niet-metaal/vacuum

overgang zonder extern elektrisch veld.

Twee extremen van niet-metaal JIIateriaa1 zijn:

- Ha1fgeleider materiael (£g :::; 1 eV)

- Isolator materiaal (£g :::; 10 eV)

£g is de energieafstand tussen valentie- en geleidingsband. De

bandbuigingen bij de metaal/niet-JIIetaal en de niet-metaal/vacuum

overgangen worden veroorzaakt door het verschil in de

uittree-energieen en door oppervlekte-toestanden [Lat81].

Wanneer een extern elektriseh veld wordt aangelegd, zal dit veld in

het halfgeleider- of isolatiemateriaal indringen, afhankelijk van

de dielektrische eigenschappen van het materiaal. De JIIodificatie

van het bandenplaatje is weergegeven voor een halfgeleider (Fig.
14



1.9a) en een isolator (Fig. 1.9b).---.,..-.....,
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Fig. 1.9 Energiebanden plaatje van metaal/halfgeleider/vacuum en

van metaal/isolator/vacuum overgangen bij aanwezigheid van een

extern elektrisch veld [Lat81].
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In het geval dat het aangehechte materiaal halfgeleider

eigenschappen heeft, zal het elektrische veld over een kleine

afstand d indringen. Naarmate de geleidbaarheid van het materiaal

afneemt zal het veld dieper indringen. In het geval dat het

materiaal isolator eigenschappen heeft, is de indringdiepte gelijk

aan de dikte van de onzuiverheid D. In dit laatste geval is de

situatie gunstig voor een verhoogde veldemissie. Bet indringende

elektrische veld maakt tunneling door de potentiaalbarriere van de

metaal/isolator overgang mogelijk. Vervolgens worden de elektronen

versneld door het interne veld en hebben bij aankomst bij de

isolator/vacuum overgang voldoende energie om uit de isolator te

ontsnappen. Een gevolg is dat. het energiespectrum van deze "hete"

elektronen ~E lager ligt dan de fermi-energie (zie Fig. 1.9b).

Deze verschuiving van het spectrum is inderdaad experimenteel

bevestigd [LatSl].

1.1.1.2 Micro-ontladingen

Micro-ontladingen uiten zich door gepulste stromen met een

amplitude die 10
3 a 10~ maal groter is dan de veldemissiestroom.

De duur van de ontladingen is 10- 3 sec a 10-~ sec.

Een aantal eigenschappen van micro-ontladingen zijn: [Cha7S]

- De spanning waarbij micro-ontladingen optreden lijkt niet

afhankelijk van de grootte van de veldemissiestroom.

lS



- Licht dat tijdens een micro-ontlading ontstaat duidt erop dat de

ontlading diffuus is en soms de hele gap vult.

- Een micro-ontlading gaat gepaard met een ionen- en een
- - - . . .elektronenstroom. Mogelijke ionen zijn: H r 0 r C r H r H r H

Z 3

CO·. De elektronenstroom is een factor 3-10 groter dan de

ionenstroom.

- De frequentie van de micro-ontladingen neemt toe met toenemende

spanning en neemt bij constante spanning in de loop van de~ijd

weer af.

- De aicro-ontladingen kunnen gepaard gaan aet een regeneratieve

ionen ketting reactie.

- De spanning waarbij micro-ont1adingen optreden neemt bij de
-4meeste Gassen toe met toenemende gasdruk tot ongeveer 10 mbar.

Er zijn een aantal aanieren waarop micro-ontladingen kunnen

ontstaan.

Micro-ontladingen uit oppervlakte onregelmatigheden

Ten gevolge van de optredende veldversterkingen en de verlaging

van de uittree-energie wordt de veldemissiestroom sterk

geconcentreerd op zeer kleine emitterende gebiedjes. Door de Grote

stroomdichtheid worden de kanaaltjes waardoor de stroom loopt

(scherpe puntjes met een hoge ~r met oxide bedekte gebiedjes e.d.)

verhit. Door deze verhitting neemt de weerstand toe en bij

constante stroom neemt de verhitting dus nog meer toe. Dit kan

resulteren in een explosief verdampen van het stroomvoerende

kanaaltje. Met dit verdampen steekt lading over en in de gaswolk

kan een micro-ontlading optreden. Lokaal kunnen de omstandigheden

nu zo zijn veranderd dat er geen emissie aeer plaatsvindt vanuit

de verdampte emitter. Een Ander gebiedje zal nu de emissie

overnemen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat er meerdere

gebiedjes tegelijkertijd emitteren. Het stroomverloop dat wordt

veroorzaakt door een micro-ontlading is pulsvormig en heeft altijd

dezelfde richting als de veldemissiestroom.
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Micro-ontladingen ten gevolge van uitgassing

Materialen die zich in vacuum bevinden Gassen uit, dat wil zeggen

dat geadsorbeerde of geabsobeerde gasdeeltjes van of uit het

materiaal in de vacuumruimte terechtkomen. Dit uitgassen gebeurt

continue en ook gepulst (openbarstende bolten) en kan uren tot

dagen duren. Zo kunnen tijdens experimenten of bedrijf van

hoogspanningsvacuumcomponenten holten openbarsten, getriggerd

door bijvoorbeeld een elektronenstroom die de anode lokaal verhit.

Er bevindt zich dan een ioniseerbaar gas tussen de elektroden

waarin een micro-ontlading kan plaatsvinden.

Micro-ontladingen ten gevolge van regeneratieve ionen

uitwisseling

Wanneer positieve of neg8tieve ionen vrijkomen uit vervuilingen

zoals filmpjes pompolie, oxiden e.d. worden ze versneld door bet

elektrische veld. Bij botsing met een elektrode kunnen weer nieuwe

ionen worden vrijgemaakt, die op hun beurt weer versneld worden en

bij botsing nieuwe ionen kunnen vrijmaken. Wanneer bij botsing van

een ion met de kathode A ionen worden vrijgemaakt en bij botsing

met de anode B ionen, dan zal de stroom een toename vertonen als

AB ) 1. Dit resulteert in een micro-ontlading en zonder

begrenzende mechanismen in een doorslag.

1.1.1.3 Overdracht van geladen deeltjes

Een derde vorm van prebreakdownstroom in een vacuumgap wordt

veroorzaakt door grotere geladen deeltjes die zich in de gap

bevinden. Onder deze deeltjes verstaan we bier clusters van

molekulen of atomen. De geladen deeltjes kunnen op een aantal

manieren tussen de elektroden terecht komen.

- Elektronen emissie kan lokaal op de anode smeltbadjes

veroorzaken van waaruit geladen clusters zich los kunnen maken

onder invloed van de elektrostatische kracht.

- Deeltjes kunnen van een elektrodeoppervlak losraken bijvoorbeeld

door botsingen met grote gasmolekulen of door elektrostatische
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krachten. Voor het lostrekken van geladen deeltjes van een

elektrodeoppervlak kan men een krachtenbalans opstellen: statische

elektrische krachten (Coulombkrachten) versus adhesiekrachten

(vander Waalskrachten). Men kan hieruit al konkluderen dat Grote

deeltjes makkelijker losraken dan kleine deeltjes, uitgaande van

een zelfde massa-Iadingsverhouding. Ook van een ander oppervlak in

de vacuumruimte kunnen deeltjes losraken en in de gap

terecbtkomen. Deze deeltjes kunnen metalen zoals

elektrodemateriaal of niet-metalen zoals oxiden, gecondenseerde

pompolie, Btofdeeltjes e.d. zijn. Experimenteel is gebleken dat de

overdracht van anodemateriaal een of twee maal groter is dan die

van kathodemateriaal [Cha78].

Deeltjes transport kan resulteren in het transport van lading op

een tweetal manieren:

- Direct door transport van geladen deeltjes

- Indirect door botsingsprocessen die worden veroorzaakt door

deeltjes

Geladen deeltjes tussen de elektroden bewegen zich in de richting

van het veld en veroorzaken zo een stroom. Bij botsingen van

geladen deeltjes met een elektrode kunnen nieuwe geladen deeltjes

worden vrijgemaakt en ook deze deeltjes verplaatsen zich in de

richting van het elektrisch veld.

1.1.2 Doorslagmechanismen in vacuum

Als de spanning over de elektroden wordt opgevoerd, wordt ook de

stroom groter, en bij een zekere waarde voor de spanning treedt

doorslag op: de geleidbaarheid tUBBen de elektroden neemt

drastisch toe. De spanning over de elektroden Btort snel in en de

stroom wordt bepaald door het externe elektrische circuit. Een

doorslag gaat gepaard met zichtbare lichtverschijnselen. Een

vereiste voor doors lag is de aanwezigheid van voldoende plasma dat

de gap volledig overbrugt. Bet plasma is in de meeste gevallen

geloniseerde metaaldamp.
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Doorslag kan op een aantal manieren ontstaan:

- door veldemissie

- door ontladingen

- door kleine deeltjes

- Doorslag door veldemissie en kathode gelnitialiseerd

De stroom door de veldversterkende puntjes wordt zo Groot dat de .

puntjes explosief verdampen waardoor het vereiste plasma voor een

doorslag ontstaat.

Beschouwing van dit doorslagmechanisme begint dus met het bepalen

van de stabiliteit van een emitter. We kunnen dan vier

verschillende thermische energiestromen onderkennen. Deze zijn

onder andere afhankelijk van de stroomdichtheid door de emitter J

en van de temperatuur van de emitter T.

1) Interne resistieve verhitting ten gevolge van de

stroomdichtheid door de emitter. (Afhankelijk van J en T)

2) ~oeling door thermische geleiding. (Afhankelijk van T)

3) ~oeling door straling. (Afhankelijk van T)

4) ~oeling of verhitting ten gevolge van elektronenconvectie

(Nottingham effect). (Afhankelijk van T en J)

Bet Nottingham effect wil zeggen dat elektronen warmte opnemen en

die opgenomen warmte elders afstaan.

Voor een emitter kunnen we nu een energiebalans opstellen.

Opwarming wordt vooral veroorzaakt door de elektronen

stroomdichtheid. De afkoeling wordt vooral veroorzaakt door

thermische geleiding in de emitter. Straling is te verwaarlozen en

het Nottingham effect mag in eerste instantie ook verwaarloosd

worden [Lat81). Bij stabiele emissie zal een toename van de

stroomdichtheid resulteren in een temperatuurstijging en in een

verhoging van de soortelijke weerstand waardoor de opwarming

toeneemt. Deze opwarming zorgt voor een grotere

temperatuursgradient in de emitter waardoor de koeling van de

emitter toeneemt. Dit blijft stabiel tot een zekere temperatuur.

Daarboven is de opwarming groter dan de afkoeling en dan wordt de
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emissie instabiel. De emitter kan nu explosief verdampen of

plastisch zo deformeren dat de emissie stopt. Door verdamping

ontstaat een wolk van ioniseerbare deeltjes in de gap die een

doorslag kan inleiden.

- Doorslag door veldemissie en anode gelnitialiseerd

De elektronen die door een emitter geemitteerd vorden, treffen.d~

anode op een klein oppervlak. De grootte van het oppervlak wordt

bepaald door de doorsnede van de elektronenstraal en die is

afhankelijk van de vorm van de emitter. Doo~ deze botsingen kan de

anode lokaal zo sterk verhit worden dat de anode smelt of zelfs

gaat koken. De metaaldruppels of metaaldamp die dan vrijkomen zijn

het ioniseerbaar medium in de gap die de doorslag kunnen

veroorzaken. Voor de anode geldt eigenlijk een zelfde

stabiliteitskriterium als voor de kathode. De mechanismen voor de

koeling zijn het zelfde, de verwarming echter wordt veroorzaakt

door botsingen van "hete" elektronen met het anodeoppervlak.

- Doorslag door micro-ontladingen gelnitialiseerd

Er zijn een aantal hypothesen over hoe een doorslag door een

micro-ontlading kan worden gelnitialiseerd. Er is echter veinig

experimenteel bewijs voor deze hypothesen. Grofweg komen de

hypothesen erop neer dat doors lag optreedt als AB ) 1 (zie

hoofdstuk 1.1.1.2). De stroom groeit aan zonder begrenzing totdat

andere processen, zoals elektrodeverhitting, genoeg metaalplasma

produceren voor een doorslag. Echter, er zijn redenen om aan te

nemen dat micro-ontladingen geen door.lag zullen inleiden [Cha78].

Micro-ontladingen kunnen vel de groei .timuleren van veldemitters

en zo indirect leiden tot doorslag.

- Doorslag door geladen deeltjes gelnitialiseerd

We hebben reeds beschreven hoe microscopisch kleine deeltjes een

stroom kunnen veroorzaken. Bij toenemende spanning neemt de

kinetische energie van de deeltjes bij botsing toe. We kunnen twee
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verschillende situaties onderscheiden.

1) De kinetische energie van de deeltjes is lager dan de energie

die minimaal nodig is om bet elektrodemateriaal plastisch te

deformeren.

- Bij botsing met de elektrode kan het botsende deeltje zelf

verda_pen en zo ioniseerbare deeltjes produceren die een door.lag

kunnen veroorzaken.

- Gedurende het oversteken van de gap worden de deeltjes door

botsende elektronen verhit en verdampen. Bet verdampte deeltje kan

een doorslag veroorzaken.

- Als een groot positief geladen deeltje de gap oversteekt

ontstaat tussen het deeltje en de kathode een zeer hoog elektrisch

veld waardoor ontladingen kunnen ontstaan. Deze ontladingen kunnen

het deeltje geheel of gedeeltelijk doen verdampen en zo het

vereiste plasma produceren voor een volledige doorslag (zie Fig.

1.10). Bet zelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor een groot

negatie! geladen deeltje aan de anode.

lMICROPARTlCLE

VELOCITY

HEATto PARTICLE SITE

____IJ-,j:..l-~ CATHODE

Fig 1.10 Verhoogde elektronen emissie door nadering van een

geladen deeltje [eha78].

2) De kinetische energie van de deeltjes is groter dan nodig voor

plastische deformatie van het elektrodemateriaal. Bij botsing

worden kraters op de elektrode gevormd. Elektrodemateriaal als ook

het deeltjesmateriaal komen als ioniseerbaar medium in de gap. Een

doorslag kan nu plaatsvinden. Literatuur [Nie86] vermeldt dat

experimenten echter aantonen dat deze vorm van

doorslaginitialisatie niet erg waarschijnlijk is.

Aangenomen wordt dat voor grotere gaps ( ) 5 mm) en hogere
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spanningen ( ) 100 kV) het mechanisme van doors lag door

microscopisch kleine deeltjes dominant is. Voor kleinere

gapafstanden wordt doors lag meestal door veldemissie

gelnitialiseerd [Nie86].

1.2 Stromen over een isolator in een vacuumgap

In een isolator is de energieafstand tussen valentieband en

geleidingsband Eg groot (~10 eV). In de geleidingsband zitten in

normale toestand geen elektronen. Dit wil zeggen dat de

geleidbaarheid van het isolatiemateriaal zeer laag is. We nemen

aan dat door de isolator geen stroom loopt. Een eventuele stroom

tussen de twee elektroden loopt voornamelijk door het vacuum of

over het isolator oppervlak (zie Fig. 1.10).

~I!mode

Fig. 1.10 Mogelijke elektronenstromen in een overbrugde vacuumgap.

Net als bij vacuum kunnen we weer verschillende stromen

onderscheiden:

- Stroom na doorslag

- Stroom v66r doorslag

We beperken ons hier weer tot de stroom v66r doorslag en de

mechanismen die tot doorslag leiden.

1.2.1 Prebreakdownstromen

De verschillende mogelijke oorzaken voor prebreakdown stromen in

vacuum tussen twee elektroden hebben we al beschouwd. Wordt echter

tussen de elektroden isolatiemateriaal aangebracht, dan veranderen

die prebreakdown stromen. Hieronder wordt beschreven wat de

invloed is van een isolator tussen de elektroden op de

prebreakdownstroom.
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- Veldemissiestroom

Het tripelpunt kathode-isolator-vacuum veroorzaakt door

onvolkomenheden veldversterkingen waardoor een verhoogde

veldemissie ontstaat. Dit kan op een aantal manieren gebeuren:

- Bij een isolatoroppervlak dat op macroscopische achaal

bijvoorbeeld loodrecht op de elektrode ataat, kan op

microscopische schaal bij het tripelpunt dit oppervlak acheef

ataan en veldversterkingveroorzaken (zie Fig. 1.11).

kethode

isoletor vecuum

Fig. 1.11 Veldversterking in het kathode tripelpunt.

- De oppervlakken van de isolator die contact maken met de

elektroden zijn vaak gemetalliseerd om partiele ontladingen in

holten te voorkomen. Partiele ontladingen kunnen storing op het

meetsignaal en vervuiling in de gap veroorzaken. De randen van het

gemetalliseerde oppervlak vallen nooit helemaal precies aamen met

de elektroden en kunnen dus in het vacuum ateken of holten aan de

randen vormen. De randen veroorzaken vanwege hun acherpe vormen

grote veldversterkingen (zie Fig. 1.12 en foto's).

kethode

isoletor vl!lcuum,

kathode

iaolator vacuWll

a Punten door metallisatie b Holten door metallisatie

Fig. 1.12 Veldversterkingen door metallisatie van de isolator.

- Micro-ontladingen

Naast de reeds genoemde mogelijke oorzaken voor micro-ontladingen
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in vacuum worden hier nog enkele andere mogelijke oorzaken

genoemd:

- Uitgassen van de holtes tussen elektrode en isolator.

- Het explosief verdampen van de metalisatieranden.

- Losraken van in de buurt van het tripelpunt geabsorbeerde of

geadsorbeerde deeltjes of gassen.

- OplaadstrooB en oppervlaktestroom

De opladingseigenschappen van het iaolatoroppervlak vorden vooral

bepaald door de secundaire emissie coefficient (SEC) van het

materiaal en door de vorm van de isolator. De vorm bepaalt vaar en

met hoeveel energie de elektronen botsen met het oppervlak, en/of

de secundaire elektronen vegkunnen. De SEC geeft aan boeveel

elektronen uit bet isolatoroppervlak vorden vrijgemaakt per

invallend elektron. Deze coefficient is een funktie van de energie

van de botsende elektronen. In Fig. 1.13 is de SEC van

aluminiumoxide gegeven. Deze is aIleen voor kleine en zeer grote

energieen van de botsende elektronen kleiner dan een •
• ~ 8
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..... .....
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EhVJ-
Fig. 1.13 SEC van aluminiumoxide [Sud77].

Elektronen die door veldemissie vanuit het katbode tripelpunt in

de gap terecht komen kunnen tegen het isolatoroppervlak botsen en

zo, afhankelijk van de kinetische energie van de elektronen,

nieuwe elektronen vrijmaken. Deze vrijgemaakte elektronen kunnen

een stukje verder weer tegen de isolator botsen en daar weer

elektronen vrijmaken (zie fig 1.14). Op deze manier ontstaat een

lawine en wordt het isolatoroppervlak opgeladen. Deze lading zorgt

ervoor dat de veldlijnen die oorspronkelijk evenwijdig aan het

isolatoroppervlak liepen ook een komponent loodrecht op het
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oppervlak krijgen. Hierdoor zullen meer elektronen met grotere

energie het oppervlak treffen, dat daardoor nog meer wordt

opgeladen. Dit gaat door totdat de veldkomponent loodrecht op de

isolator zo groot is geworden dat de vrijgemaakte elektronen niet

meer voldoende energie kunnen opnemen om meer dan een elektron

vrij te maken. Experimenten tonen aan dat deze oplaadprocessen in

de orde van microseconden verlopen (MiI88).

VACUUM

INSULATOR
I I I I I

Fig. 1.14 Elektronenlawinesdie het isolatoroppervlak opladen.

Er is nu een evenwichtsituatie ontstaan waarhij een elektron uit

het kathode tripelpunt netto geen extra elektronen vrijmaakt. Een

elektron uit bet tripelpunt maakt nu een boppende heweging over

bet isolatoroppervlak van kathode naar anode (zie Fig. 1.15).

Metollie cOThode

Triple junction

Metollie onode

Fig. 1.15 Hoppende heweging van elektronen over het

isolatoroppervlak [Lat81).

1.2.2 Doorslagmechanismen

Bij een doors lag over een isolatoroppervlak kan men drie stadia

onderscheiden:

ini tialisatie

- groei

- volledige doorslag

- Initialisatie

Algemeen wordt aangenomen dat veldemissie vanuit het

kathodetripelpunt doorslag initialiseert.
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- Groei

Voor de groei zijn een aantal theorien opgesteld [Nie86], [Mi188].

- Bij de hoppende beweging over een opgeladen isolator kunnen

elektronen die tegen het oppervlak botsen geadsorbeerde

gasdeeltjes losslaan die geloniseerd kunnen worden. Geloniseerde

positieve gasdeeltjes (ruimtelading) versterken in de buurt van de

kathode het elektrische veld en veroorzaken een grotere

veldemissiestroom. Deze grotere veldemissiestroom hopt over bet

isolatoroppervlak en maakt zo meer geadsorbeerde gasdeeltjes vrij

die weer geloniseerd kunnen worden. Dit proces kan zich uitbreiden

tot een volledige doorslag.

- Uitbarstingen van elektronen vanuit bet kathodetripelpunt treffen

de isolator die daar negatief geladen wordt. Een volgende

uitbarsting zal het isolatoroppervlak dichter bij de anode

treffen. Dit gaat %0 door totdat een uitbarsting van elektronen de

anode treft. Als bij elke botsing van elektronen met het oppervlak

geadsorbeerde gasdeeltjes zijn vrijgemaakt, is er nu van anode

naar kathode een kanaal van aangeslagen gas waardoor de doors lag

zich kan uitbreiden. Een andere mogelijkheid is dat nu doorslag

optreedt door de anode gelnitialiseerd (zie 1.1.2).

- Een soortgelijke theorie gaat er van uit dat de doorslag

plaatsvindt in de laagjes geadsorbeerd gas. Elektronen vanuit het

kathodetripelpunt kunnen via lawinevorming een doorslag inleiden.

Dit doorslagproces lijkt op een streamerdoorslag in gas.

- Een andere mogelijke verklaring voor doors lag wordt gevonden in

thermische doorslag in een dunne oppervlaktelaag van de isolator

met resistieve eigenschappen. Weer wordt aangenomen dat het

kathodetripelpunt elektronen vrijmaakt en dat het laatste stadium

een doorslag is door gas, vrijgemaakt van het isolatoroppervlak

door thermische effecten.

- Een heel ander model veronderstelt een elektronenstroom in de

geleidingsband van de isolator, vlak onder het oppervlak. De

elektronen zijn gelnjecteerd door tunneling vanuit de kathode of

ze zijn in de geleidingsband terecht gekomen door bijvoorbeeld

lokale veldversterking, fotoemissie, elektronen- of ionenbotsingen

e.d. In de geleidingsband worden ze door het veld versneld en
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maken inelastische botsingen. Als hun energie bij botsing groot

genoeg is kunnen ze andere elektronen uit de valentieband loamaken

(secundaire elektronen) en ook in de geleidingsband brengen. Bij

grotere botsingsenergieen kunnen de secundaire elektronen in het

vacuum terechtkomen. Deze e~ektronen kunnen tijdens hun

verplaatsing van de isolator naar buiten geadsorbeerde gasdeeltjes

vrijmaken. Dit gas kan, net als in de voorgaande gevallen, een

doorslag veroorzaken. Dit model voorspelt ook een positieve

oplading van het isolatoroppervlak.

- Een laatste model lijkt op het model als boven beschreven.

Echter de uiteindelijke doorslag gaat nu niet door vrijgemaakte

gasdeeltjes maar door een plasma met hoge geleidbaarheid in een

dunne laag van het isolatoroppervlak. Dit plasma is op een

regeneratieve manier ontstaan.

De laatste twee modellen gaan uit van een elektronenstroom door de

isolator. Maar in de bulk van het dielektrikum kan aIleen

elektronenstroom lopen bij extreem hoge velden (1 HV/cm). Bet feit

dat er toch een elektronenstroom loopt door of langs het oppervlak

van de isolator kan aIleen verklaard worden door drastische

veranderingen van de eigenschappen van de isolator aan het

oppervlak als gevolg van de overgang isolator-vacuum.

- Volledige doorslag

Bet is algemeen aanvaard dat het laatste stadium van een

doorslagmechanisme over een isolator een doorslag is door

geadsorbeerd gas dat van het oppervlak is vrijgemaakt [MilSS].

1.3 Conditioneren

Alvorena met de werkelijke metingen kan worden begonnen, moet men

de elektroden conditioneren. Dit heeft tot doel de uiteindelijke

doorslagspanning van de gap te vergroten door microscopiseh kleine

puntjes, gasdeeltjes en ingesloten gasdeeltjes of

verontreinigingen te verwijderen. Er bestaan een aantal

verschillende manieren van conditioneren.

27



- Conditioneren m.b.v. stroom

Dit is de simpe1ste en waarschijn1ijk meest gebruikte techniek. De

spanning wordt in k1eine stapjes opgevoerd en na elk stapje wordt

gewacht totdat de stroom eeri bepaa1de eindwaarde heeft bereikt.

Pas a1s zeker is dat de stroom zijn p1ateauwaarde beeft bereikt

wordt de spanning weer opgevoerd. De tijd die hiermee gemoeid ia,

is sterk afbanke1ijk van bet materiaa1 dat geconditioneerd wordt •.

Bet conditioneren van een vacuumgap met een isolator ertusaen

duurt bij teflon bijvoorbee1d ongeveer een ba1f uur terwij1 bij

alumina een tijd gevonden wordt van 10 - 20 minuten. Een voorbee1d

van stroomconditioneren wordt gegeven in Fig. 1.16.

V4
V3
Vz ••• - •• - •••.....------1
VI

1-----'~--___4-------~- lime

Fig 1.16 Bet stroom ver100p tijdens conditioneren.

De stroom bestaat uit een e1ektronen emissie atroom en

micro-ont1adingen en is het gevo1g van 10ka1e ve1dversterkingen

door de microscopisch k1eine puntjes enz. Lokaa1 kan de

temperatuur %0 hoog worden dat deze onrege1matigheden gedee1te1ijk

verdampen. Andere onrege1matigheden zu11en de stroom overnemen en

op hun beurt verdampen. Dit proces gaat door totdat de 10ka1e

temperatuursverhoging niet meer vo1doende is om de puntjes te doen

verdampen. De atroom za1 nu een constante eindwaarde aannemen. A1s

de spanning weer wordt verhoogd, za1 de emiasiestroom in eerste

instantie vee1 groter worden en zu11en een aanta1 nog overgeb1even

puntjes verdwijnen. Bet resu1taat is dat na e1ke stap

spanningsverhoging het opperv1ak v1akker za1 zijn en dat scherpe

punten steeds meer afgerond worden zodat de e1ektronemissiestroom

na conditioneren steeds minimaa1 is. Natuur1ijk za1 elke verhoging

in spanning resu1teren in een hogere eindwaarde voor de stroom.
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- Conditionering m.b.v. glimontlading

Bij deze conditioneringstechniek wordt een gas in de gap gebracht
-2 -3bij een druk van 10 -10 abar. Bet beste resultaat wordt bereikt

als door de gap een constante gasstroom loopt. Vervolgens wordt

een glimontlading gestart en in gang gehouden (I~30 mAl. De

energie van de gasdeeltjes of ionen is klein maar voldoende om

vervuiling op de elektroden te verwijderen door botsingen

(sputtering) of chemische reacties. Ben tweede verbetering, bij

gebruik van een edelgas, ligt in het feit dat de elektroden worden

bedekt met een laagje van edelgas waardoor de uittree-energie

hoger wordt en de elektronenemissie afneemt.

- Conditioneren m.b.v. een gas

Dit lijkt veel op conditioneren met een glimontlading .aar de

omstandigheden zijn anders. Nu wordt een edelgas zoals argon in de
-2 -3

gap gebracht. De druk is weer in de orde van 10 -10 abar. om nu

een klein stroompje (~50 ~A) te laten lopen is een hoge .panning

(~ 20 kV) nodig. Deze hoge spanning zorgt ervoor dat de energie

van de overstekende elektronen in de buurt van de anode voldoende

is om positieve ionen te vormen. De gevormde positieve ionen

worden versneld neer de kethode en zullen daar de microscopisch

kleine puntjes die elektronenemissie veroorzaken vernietigen. De

resultaten ven conditioneren met gas en met een glimontlading zijn

beide minder dan die bij de stroomconditionering.

- Conditioneren m.b.v. doorslagen

Deze methode van conditioneren wordt voornamelijk gebruikt om door

doorslag gedeconditioneerde gaps opnieuw te conditioneren. De

energie in de doorslagen moet kleiner zijn dan 10 J en er is een

optimum in het aental doorslagen (5 tot 10). De energie wordt

begrensd door een dempweerstand en door verkleining van de

parallelcapaciteit. Bet nedeel van deze manier van conditioneren

is dat moeilijk vast te stellen is wanneer de gap optimaal
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geconditioneerd is. Als de gap eenmaal geconditioneerd is heeft

elke extra doorslag een deconditionerend effect. Men kan dit als

voIgt verklaren. Bij een lagere spanning worden bij doorslagen

puntjes en dergelijke weggeslagen, er onstaat een emeltbadje

gedurende korte tijd. Bij eeh hoge spanning ontstaan in ait

smeltbadje juist scherpe randen die voor een zeer elecht

ontladingsgedrag zorgen.

Bij metingen op de ~ bleek ook dat doorelagen zowel een

conditionerende als een deconditionerende werking bebben.

Bijvoorbeeld: V66r doors lag tot 50 XV kleine ontladingen (~8 pC)

en tot 45 XV ontladingsvrij. Na een doors lag bij 50 XV: tot 20 XV

ontladingen (~20 pC) en tot 18 XV onladingsvrij.

Bij onze opstelling is gekozen voor conditioneren met etroom omdat

dit de beste manier is IWet88*1. Een tweede voordeel is dat deze

manier verreweg de eenvoudigste is. Bet vereist geen extra

middelen zoals conditioneringsgas, een gasstroming door de gap

enz.

30



2 Beschrijving meetopstelling

Bet vacuumvat zoals dat bij de metingen is gebruikt, is afgebeeld

in Fig. 2.1. Bet vat bevat poorten die worden gebruikt om de

toestand in het vat te meten en te belnvloeden. De belangrijkste

eisen die aan de opstelling gesteld werden waren

ontladingsvrijheid tot tenminate SO kV en een einddruk van ten
-6

hoogate 10 abar.
hoogapanningaaanaluiting

~1I.~_hoogspanningadoorvoer

- - - - - - - hoogapanningaelektrode

turbomolekulairpomp'

;;:~~~:::=::jt::tea tsample,
-r--_-_--"--:1-t:i'- __ Jaagspanningaelektrode

isolatie

ionengetterpomp

aanaluiting
laagapanningselektrode

Fig. 2.1 Vacuumvat, schematisch.

2.1 Vacuumvat, hoogspanningstechniach

- Hoogspanningsdoorvoer

In het vat werd in eerste instantie een hoogapanningadoorvoer

gebruikt die is ontwikkeld voor een spanning tot SO kV (zie Fig.

2.2). De eerste eis, ontladingsvrij tot SO kV, bleek voor de

doorvoeriaolator een te zware. Oorspronkelijk traden bij

ongeveer 40 kV al vele ontladingen op en soms zelfs doorslagen.

Deze doorslagen waren te zien in de ruimte tussen binnengeleider

en keramiek van de isolator.

flenzen voor bevestiging op vat

binnengeleider
metalen

afschermrand
hoogspannings
aans1uit:!?g~~~~~=::::::=====:::~=====~=;:;:=J--

Fig. 2.2 Doorvoerisolator.
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De doorslagen werden gelnitialiseerd door elektronenemissie vanuit

het tripelpunt A of door emissie vanuit puntjes op de

binnengeleider B. De diameter van de binnengeleider bleek kleiner

te zijn dan de optimale afmeting, waardoor overbodige
.

veldversterking optrad. Een te grote diameter veroorzaakt echter

ook veldversterking. Er is een diameter waarbij het veld

tussen binnengeleider en isolator minimaal is. Onderstaand wordt

deze optimale diameter berekend. aaD de hand van Fig. 2.3.

Gebied I: vacuum met £ • 1
r

Gebied II: alumina met £ • 9
r

Fig. 2.3 Schematische voorstelling van de hoogspanningsdoorvoer.

Eerst wordt de dielektrische verplaatsing D bepaald met de wet van

Gauss. Op het isolatoroppervlak bevindt zich geen vrije lading en

daarom geldt:
q

DI(r) • DII(r) • 2n r 1 (2.1)

De spanning tussen de binnengeleider en de geaarde buitenkant

wordt gegeven door:

r
2

r
3

V • J EI
dr + J EII

dr

r" r 21
r

2
r

3

· J!- q
1 dr + J £1£

q
1 dr2n r 2n r£0 o rr

1 r
2

q [ r 2 1 r 3 ]
&: In - + -In -2ncol r 1 cr r 2

(2.2a)

(2.2b)

(2.2c)

We kunnen de lading q nu berekenen uit (2.2c) maar ook geldt:
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Uit (2.2c) en (2.3) kunnen we E(r
1

) berekenen:

(2.3)

r3 ] -1

r
2

(2.4)

ECr
1

)

Q1

II it
I ....

\" (', .,"
•..... ..•.------

r
1

tnmJ

Fig. 2.4 E(r
1

) als funktie van r
1

•

Bet minimum van E(r
1

) kan nu worden bepaald door de afgeleide van

E(r
1

) naar r
1

gelijk aan 0 te stellen.

[ r 2 1 r 3
1 ]dE(\ ) -In r; -&r In r; +

V• 2 • 0 (2.5)
dr

1 [
r

2 1 r 3 rr
1 In - + In -r

1
& r 2r

De oplossing van (2.5) is:

In r 1 • (l-l/&r) In r 2 + l/&r In r 3 - 1

met r 2 • 6 mm

r 3 • 11 JIlJlI

& • 9r
Bieruit volgt dat: r

1
• 2.36 mm, de oorspronkelijke straal r 1 was

1.1 5 JIIJII.

We zien dus dat bet veld net buiten de binnengeleider minimaal is

als r 1 • 2.36 JIIJII. De straal van de binnengeleider werd veranderd

door een buisje .et een straal van 2mm over de binnengeleider te

schuiven. Zoals in Fig. 2.4 te zien is, heeft een kleine afwijking

ten opzichte van de optimale waarde van de straal van het buisje

niet veel invloed op de grootte van het maximale elektrische veld.

Door het vergroten van de diameter van de binnengeleider werd de
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doorslagspanning verhoogd tot boven de 50 kV. Vel moest

er steeds op gelet worden dat de geleider in het midden zit zodat

de veldverdeling rotatiesymetrisch is en er geen overbodige

veldversterking optreedt. In de uiteindelijke opstelling is een

andere (150 kV) hoogspanningsdoorvoer gebruikt die ontladingsvrij

was tot tenminste 30 kV.

- Boogspanningselektrode ophanging

Om de constructie in het vat eenvoudig en flexibel te houden is de

hoogspanningselektrode opgehangen aan een keramische staaf

(Alumina) zoals weergegeven in Fig. 2.5.

staaf

hoogspanningselektrode

Fig. 2.5 Elektrodeophanging aan keramische staaf.

Deze constructie veroorzaakte veldversterkingen in de tripelpunten

A en 8. Dit leidde tot een elektronenemissie die de keramische

staaf deed oplichten in het gearceerde gebied C. Deze emissie was

meetbaar als een reeks ontladingen. De toegepaste remedie was het

afschermen van de tripelpunten met de configuratie van Fig. 2.6.

A, ......8

__f Sg pZl'--__

keramische staaf
koperen cylinder

hoogspanningselektrode

Fig. 2.6 Verbeterde constructie voor elektrodeophanging.

Met de2e constructie verdwenen de ontladingen en de daarmee

samenhangende lichtverschijnselen bij de staaf. De keramische staaf

is alleen nodig bij metingen aan een vacuumgap. Bij metingen aan
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een sample rust de hoogspanningselektrode op het sample om

mogelijke storing door ontladingen uit te sluiten.

De hoogspanningsconstructie zoals boven beschreven leverde bij de

langdurige gelijkstroommetingen problemen op. Bij een aantal

metingen traden bij spanningen van ongeveer 20 kV vele ontladingen

op zodat de .aarde van de gelijkstroom niet meer waar te neaen

was. De ontladingen werden veroorzaakt door zeer kleine krasjes op

de binnengeleider van de doorvoerisolator die werden veroorzaakt

door het monteren en demonteren van het vat. Ook waren krasjes

waar te nemen op de ringen die de tripelpunten in Fig. 2.5 moesten

afschermen. Zulke krasjes werden veroorzaakt door het verschuiven

van de hoogspanningelektrode bij het verwisselen van de samples.

In praktijk betekende dit dat er extreem voorzichtig gewerkt moest

worden en dat regelmatig de hoogspanningsgeleiders nagekeken en

eventueel gepolijst moesten worden. Dit maakte de

gelijkstroommetingen langdurig en omslachtig.

hoogspanningsaansluiting

deksel

elektrode

Fig. 2.7 Nieuwe hoogspanningskonstruktie.

De invoering van een nieuwe hoogspanningsdoorvoer betekende een

flinke verbetering. Ten eerste leverde de doorvoer nu geen

problemen meer op omdat deze was gedimensioneerd voor een spanning

tot 150 kV. Ten tweede kon nu een constructie worden gebouwd

zonder de keramische staaf (zie Fig 2.7).

Nadat deze construcie bij een spanning van 60 kV geconditioneerd

was door een stroom van enkele tientallen ~A, was de opstelling

tot tenminste 30 kV gedurende de hele gelijkstroommetingen
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ontladingsvrij. Vanaf ongeveer 35 kV traden ontladingen op, die in

frequentie toenamen met toenemende spanning.

2.2 Vacuumvat, vacuumtechnisch

Bet vacuumvat is gemaakt van roestvrij staal, de pakkingen van de

flenzen zijn van koper of van een kunststof met een zeer lage

uitgassing (teflon). ne toperen pakkingen hebben als voordeel dat .

ze uitstookbaar zijn. Nadeel is dat ze maar een of twee keer

gebruikt kunnen worden waarna ze moeten worden uitgegloeid of

vervangen. Bet voordeel van de kunststof pakkingen is dat ze vaak

gebruikt kunnen worden. Ze kunnen echter geen hoge temperaturen

verdragen. ne onderkant van het vat is bevestigd aan een metalen

frame en bevat de poorten die permanent gebruikt worden,

bijvoorbeeld voor pompen, drukmeters, inlekventielen en

laagspanningsdoorvoerflenzen voor metingen. Bet middendeel van het

vat bevat de flenzen met optische vensters. ne deksel tenslotte

bevat de hoogspanningsdoorvoer. ne deksel en het middendeel kunnen

worden verwijderd waardoor de elektroden in het vat goed

toegankelijk zijn.

om de druk te meten worden twee sensoren gebruikt. De meetkop voor
3laagvacuum (Balzers, TPR010) heeft een bereik van ongeveer 10 tot

-310 mbar en de meetkop voor hoogvacuum (Balzers, IKR020) van

5.10- 3 tot 5.10- P mbar. Bet is belangrijk om tijdens gevoelige

stroommetingen de meter uit te zetten. ne meter zelf emitteert

elektronen die de metingen belnvloeden.

om de druk van 10- 6 mbar te halen in .en redelijke tijd moet de

pomp een voldoende grote pODpsnelheid en een lage einddruk hebben.

Ook moet de pomp alle mogelijke gasdeeltjes die zich nog in vacuum

bevinden kunnen wegpompen. Bet pompsysteem bestaat uit drie pompen

waarvan er twee, een voorvacuumpomp (Balzers, PK 800 077) en een

turbomolekulairpomp (Balzers, TPH 170), in serie zijn geschakeld

en een, een ionengetterpomp (Vaclon 8L), pas in werking kan worden

gezet als de einddruk bijna bereikt is.
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3 Beschrijving van het meetsysteem

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het

meetsysteem. We hebben al gezien dat de kwaliteit van een

elektriache isolator in vacuum kan worden beschreven in termen

van:

- de doorslagspanning

- het aantal micro-ontladingen per tijdseenheid als funktie van de

spanning voor doors lag

- de emiasiestroom v66r doors lag als funktie van de spanning.

Daarom is het meetsysteem funktioneel opgesplitst in een aantal

deelsystemen voor meting van:

- de gelijkstroom

- de doorslagspanning

- partiele ontladingen

- snelle gepulste stromen

Deze meetsystemen worden in dit hoofdstuk beschreven.

3.1 Meetsysteem voor gelijkstroommetingen

- Opstelling en beveiliging

De veldemissiestroom is een langzaam varierende gelijkstroom.

(tijdschaal tientallen seconden) die door het meetsysteem

geregistreerd moet kunnen worden. Snelle stroompiekjes. zoals die

worden veroorzaakt door ontladingen. of Grote verschuivingsstromen

door spanningsveranderingen op de hoogspanningselektrode.

bijvoorbeeld ten gevolge van storing van de voeding. moeten worden

weggefilterd of uitgesmeerd. Ten eerste omdat de stroomamplitude

van een ontlading of storing een faktor 1000 groter kan zijn dan

de veldemissiestroom en waardoor micro-ontladingen en storingen de

stroommeter kunnen beschadigen. Ten tweede bemoeilijken deze

pieken het aflezen van de stroommeter. Daarom is voor de

stroommeter een filter geplaatst (zie Fig 3.1).
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Fig. 3.1 Ge1ijkstroom meetsysteem.

Cll • S,2 nF

Rd • 100 Hn Ckl. 5S0 pF

Rr • 100 kO cr· 100 pF
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Cg • 30 pF Cv ~ 30 pF

Rm • 106 •• 10
11

0

Snelle diodes kunnen gebruikt worden om de meter te beveiligen

tegen spanningen groter dan ongeveer 0.5 V. De lekstroom van de
-14kabel met diodes is bij een spanning van 0,1 V kleiner dan 10

A. De diodes zullen daarom de .etingen niet nadelig belnvloeden.

Eebter als de diodes in geleiding gaan wordt de impedantie

aanzienlijk kleiner. De diode vormt dan.een niet lineair element

dat de metingen belnvloed. Ook de gemeten lading klopt dan niet

meer. In de uiteindelijke opstelling zijn de diodes niet gebruikt

omdat de beveiliging met filter adequaat was.

Ten gevolge van veldemissie gaat een gelijkstroom lopen door de

dempweerstand Rd, de filterweerstand ~ en de meetweerstand Rm. De

stroommeting is uitgevoerd als een spanningsmeting over een te

varieren weerstand Rm. De lekstroom van de spanningsmeter is

2xlO- 14 A en is dus veel kleiner dan de te verwaehten

gelijkstroom. De gevoeligheid van de spanningsmeting kan worden

gevarieerd met behulp van de ingangsversterker. Bij een

gelijkstroom kleiner dan 1 ~A is de spanningsval over de

weerstanden Rd, ~ en Rm kleiner dan enkele tientallen volt en zal

de spanning over de elektroden niet noemenswaardig veranderen. In

werkelijkheid bleken de stromen zelfs nog een faetor 1000 kleiner.

om de gemeten signalen te kunnen interpreteren besebrijven we nu

de responsie van bet .eetsysteem op .ogelijk voorkomende stromen:

- gelijkstroom door veldemissie

- gepulste stromen door partiele ontladingen

- stroom door eapaciteitsverandering

- responsie op gelijkstroom en langzame veranderingen
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(3.1)

Bij stToomveranderingen wordt de condensator CI eerst bijgeladen.

De snelbeid waarmee de stroommeting zicb aanpast aan een

veranderende gelijkstroom bepalen we met de de stapresponsie van

bet filter op een stroomstap van 10 naar 11:
• -RIfIC! t

V -= 10.Rrll + R", (11-10) (l-e )

l.S pI.

De gemeten en gesimuleerde stapresponsie van bet gelijkstroom

meetsysteem zijn gegeven in Fig. 3.2.
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Fig. 3.2 De gemeten en gesimuleerde responsie van bet

gelijkstroommeetsysteem op een stroompuls van 1.5 pA gedurende

100 sec. bij verscbillende standen van de ingangsweerstand Rn; en

van de ingangsversterker M (multiplier). De versterking is 11M.

De gevoeligbeid van de stroommeter wordt ingesteld door de

combinatie van weerstand en versterking. De keuze van de

meetweerstand beinvloedt de responsiesnelbeid van bet meetsysteem.

de versterkerstand (multiplier) niet. We dienen biermee rekening

te bouden bij bet in~tellen van de stroommeter en bet

interpreteren van de meetresultaten.

39



- Responsie op ontladingen

Als de gap onder spanning staat kunnen er. naast een

veldemissiestroom. ontladingen optreden. In het vacuumvat kunnen we

een tweetal ontladingen onderscheiden.

- van kathode naar anode

- van kathode naar de wand

Ontladingen van kathode naar anode

Om bij benadering de responsie op een ontlading van kathode naar

anode te bepalen beschouwen we een rechthoekig stroompul~je met

een hoogte I~ en een duur ~. Voor de lading q die oversteekt

tussen kathode en anode geldt: q = J i dt • Ip.nr. De stroom in

het meetcircuit en de spanning over de meetweerstand wordt

berekend voor een aantal waarden van Rm. De responsie van bet

meetsysteem op stroompulsjes korter dan 1 ~s is niet afhankelijk

van de duur van het stroompulsje. LT. maar alleen van de lading q.

In de simulatie kiezen we daarom een stroompulsduur van 1 ~s. Voor

de lading q kiezen we 100 pC. Als de ontladingsgrootte q

verandert. veranderen I en V lineair met q.

QI

z-I~
C~ I -•• I I aF V.

l-1i~:'VII'v-33--.""'''''''''~IWJP~._ I,L. --.. T...~ CF ...

Fig. 3.3 Vervangingsschema van bet gelijkstroommeetsysteem voor de

simulatie van de responsie op een kathode-anode ontlading •
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Fig. 3.4 Simulatie van de responsie van het gelijkstroom

meet~ysteem op een kathode-anode ontlading.

Voor kleine l.T zal de stroom resulteren in een opladen van de

condensator Cg gedurende cr en na 1!r zal de condensator via Rcl R f

en R,•. ontladen. Voor grote l.T zal de responsie meer lijken op de

responsie op een gelijkstroomverandering.

Ontladingen van kathode naar de wand

Ook nu simuleren we een ontlading met een rechthoekig

stroompulsje, met amplitude Ip en duur cr. Wederom wordt V;

berekend.

cw
~'-lI

RAMP" ~
RD en

3

u

Fig. 3.5 Vervangingsschema van het gelijkstroommeetsysteem voor de

simulatie van de responsie op een kathode-wand ontlading.
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Fig. 3.6 Simulatie van de responsie van het geIijkstroom

meetsysteem op een kathode-wand ontlading.

Bij een grote waarde van Rm resulteert een ontlading in een

spanningsstap over Rm. In enkele tientaIIen seconden gaat de

spanning terug naar o. Bij een kleine waarde van RH' resul teert een

ontlading in een slingering van enkele tientaIIen miIIiseconden.

Door de traagheid van de x-t schrijver wordt het sneIIe deel van

de slingering niet geregistreerd: het Iangzame deel weI. Dit maakt

het moeilijk ontladingen tussen kathode en anode te onderscheiden

van ontladingen tussen kathode en wand. Op een osciIIoscoop is de

totale responsie weI waar te nemen. In Fig. 3.7 is hiervan een
6

voorbeeld gegeven (Rn, E 10 C). Fig. 3.7 toont qua vorm en orde

van tijdsduur veel overeenkomst met Fig. 3.6a.

",~----=:::::::===::!!!OI_------l

" -5.'t:
~

-It.
I

I , " I

J
I ~

1.1, II ....' 11......

""Fig. 3.7 Een met een oscilloscoop gemeten responsie van het

Qelijkstroommeetsysteem op een kathode-wand ontlading.
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Naa~t ontladingen in het vat kan het ook mogelijk zijn dat

ontladingen buiten het vat optreden. We kunnen weer twee

situaties onderscheiden:

- ontladingen van hoogspanningsvoeding naar aarde

- ontladingen van hoogspanningsafvlakcondensator naar aarde

Ontladingen van hoogspanningsvoeding naar aarde

Een ontlading van hoogspanningsvoeding naar aarde, zoals een

parti&le ontlading in de voedingskabel of in de

hoogspanningsconnector, zouden we bij een ideale voeding niet

mogen merken omdat de spanning die aan de dempweerstand wordt

aangeboden gelijk zou moeten blijven. Echter een ontlading in

bijvoorbeeld de kabel zal een tijdelijke verlaging van de

voedingsspanning tot gevolg hebben. Deze verIaging zal een

regeling van de voeding in werking stellen zodat de

voedingsspanning na ongeveer 10 ~s op zijn oorspronkelijke waarde

terugkomt. Daarom beschouwen we nu niet de responsie op een

stroompiek maar de responsie op een spanningspiek met ampli tude V~.

en duur "T. Weer worden V en I berekend (zie Fig. 3.8 en 3.9).

RII RD

POLS .r.
ell cw L--...,......\IV'Ir-r----,V

Fig. 3.8 Vervangingsschema van het gelijkstroommeetsysteem voor de

simulatie van de re~ponsie op een variatie in de voedingsspanning.
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Fig. 3.9 Simulatie van de responsie van het gelijkstroom~

meetsysteem op een variatie in de voedingsspanning.

We 2ien dat een dip in de voedingsspanning van 10 V gedurende

10 /-ls. gedurende enkele honderden miliseconden een spanningspuls

van enkele tientallen /-lV. over de meetweerstand veroorzaakt. Dit

2al niet worden waargenomen. Echter als de regeling van de voeding

trager is of de dip in de voedingsspanning groter, kan een

ontlading in hoogspanningsvoedingskabel weI worden waargenomen.

Ontladingen van hoogspannings-afvlakcondensator naar aarde

Over de afvlakcondensator Co of over de isolator van de scheider

kan zich een ontlading voordoen.Deze ontlading beschouwen we weer

als een stroompiekje met amplitude Ip en duur ~.

ell JIll

V

•v

Fig. 3.10 Vervangingsschema van het gelijkstroommeetsysteem voor

de simulatie van de responsie op een ontlading over de

afvlakcondensator of de scheiderisolatie.
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Fig. 3.11 Simulatie van de responsie van het gelijkstroom

meetsysteem op een ontlading over de afvlakcondensator of de

scheiderisolatie.

Met behulp van simulaties kunnen we bekijken welke ontladingen de

metingen het sterkst belnvloeden. Een ontlading van 100 pC

veroorzaakt de grootste piek als hij plaatsvindt tussen kathode en

anode. Ontladingen tussen kathode en wand veroorzaken op de x-t

schrijver pieken waarvan aIleen het langzame dee1 geregistreerd

wordt en deze pieken lijken zo veroorzaakt door ontladingen tussen

kathode en anode.

- Responsie op capaciteitsveranderingen

Bij onze berekeningen en tijdens het meten veronderstellen we de

capaciteiten en weerstanden konstant van waarde. Uit metingen

blijkt echter dat bij een konstante spanning over een condensator

er toch een langzaam varierende stroom door die condensator kan

lopeno We kunnen dit verklaren met een verandering van de

capaciteit door verandering van de dielektrische konstante.

Onderstaand wordt globaal berekend wat de invloed is van

veranderingen van de capaciteit op de stroom I en de ~panning V.

We kunnen in Fig. 3.1 twee capaciteiten aanwijzen die door

verandering mogelijk een stroom in het meetcircuit veroorzaken.

- capaciteit van de gap, C~ap

- afvlakcapaciteit, CA

Een eventuele verandering van de filterrcapaciteit CI 2£1 geen

noe~en~~'aardi~e stroom in het meetcircuit veroorzaken omdat de

spanning over de capaciteit zeer klein is, enkele tientallen

mi.llivol t.



Verandering van de capaciteit van de gap

Als elektrisch vervangingsschema beschouwen we Fig. 3.12. Cv, Rd

en Rf mogen we verwaarlozen omdat de stroom i langzaam verloopt en

omdat de spanningsval over de weerstanden veel kleiner is dan de

spanning over de gap.

Fig. 3.12 Vervangingsschema voor berekeningen van spannings en

stroom veranderingen ten gevolge van veranderingen van de Cg.

Voor i geldt:

i • dOg dVg V dCg
dt • Cg dt + 9 dt (3.3)

en:

(3.4)

(3.5)

V dV
i • Rm + Cf dt

tonstant is. Elimineren van i geeft:
V dV
- + Cf
Rm dt
relatieve verandering van Cg per

We nemen aan dat Vg
V dCg

9 dt •
Verder definieren we Q als de

tijdseenheid:

Q. dCg <3.6)
Cg dt

We nemen aan dat Q klein is. De totale relatieve verandering

~Cg/Cg is nu gelijk aan de integraal van Q over de tijd.

Vergelijking (3.5) wordt nu:

CD CD VCD
Cg Vg J Q dt • !.- J V dt + Cf J dV

o Rm 0 Vo
(3.7)

Naar aanleiding van de meetresultaten nemen we in eerste
-tITbenadering aan dat V(t) • Vo e • VCD is dus O. Vergelijking

(3.7) uitwerken en delen door Cg.Vg levert:

~C9 K

Cg
Vo T IRm Cf Vo Vo (T IRm - cn=---=:....-_ + K

Cg Vg Vg Cg Vg Cg
(3.8)

Uit de gemeten stroom volgt dat ~Cg/Cg ~ 0,5 , bij een
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spanningsstap van S kV als we alle stroom toeschrijven aan

verandering van de capaciteit. Een kleine verandering van C~ kan

dus al een stroom veroorzaken die in de orde ligt van de

prebreakdownstroom. Op de precieze grootte van de stroom en het

verloop van de stroom in de tijd wordt hier niet verder ingegaan.

Wel moeten we bij de interpretatie van de meetresultaten rekening

houden ~et dit verschijnsel omdat het kan lijken op een

conditioneringseffect.

Verandering afvlakcapaciteit

We beschouwen weer het schema van Fig. 3.1. Het is ingewikkeld om

precies uit te rekenen wat de invloed is van verandering van Cd op

de gemeten stroom. Wel kunnen we de responsie van het

gelijkstroommeetsysteem simuleren door door Co een stroom te

laten lopen die is gemeten met een stroommeter in serie met C~.

Echter omdat de nauwkeurigheid van het simulatieprogramma niet

voldoende was kunnen we geen uitspraak doen over de exacte grootte

van de stroom door de meter, wel kunnen we zeggen dat deze

te verwaarlozen is.

In de uiteindelijke meetopstelling zijn de afvlakcapaciteit Co en

de afvlakweerstand Ra niet geplaatst, vanwege het risico van

ontladingen, en vanwege de onzekerheid omtrent de kwaliteit,

waaraan bijzonder hoge eisen worden gesteld.

3.2 Meetsysteem voor doorslagspanningsmetingen

De belangrijkste grootheid die de kwaliteit van een isolator

beschrijft is de doorslagspanning. Verschillende doorslag

mechanismen zijn in hoofdstuk 1 al behandeld. We kunnen hieruit

concluderen dat doorslag afhankelijk is van een aantal factoren.

- Ten eerste moet het elektrisch veld in de gap en dus de spanning

0VET dE ~JEttr~d£~ vcldopnd~ h~rr ~jjn.

- Verder moeten de omstandigheden in de gap op een zeker moment

gunstig zi;n voor een doorslag. Bijvoorbeeld: een
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elektronenuitbarsting moet voldoende groot zijn, een emitter moet

bij verdampen voldoende ioniseerbare deeltjes in de gap brengen,

een desorberende gasholte moet voldoende gasdeeltjes vrijmaken

enz. Dit wil zeggen dat het, vanaf het moment dat de spanning hoog

genoeg is, enige tijd kan duren voordat een doorslag optreedt.

- Tenslotte is de voorgeschiedenis van de gap van invloed op het

doorslaggedrag. Hiermee wordt bedoeld dat de voorgeschiedenis de

huidige toestand en daarmee de doorslagspanning van de gap

bepaalt: een geconditioneerde gap heeft een hogere

doorslagspanning dan een maagdelijke gap of een door doorslag

beschadigde gap.

Bij de doorslagspanningsmetingen (zie Fig. 3.13) is het belangrijk

dat de energie in de doorslagen beperkt blijft om deconditionering

of zelfs per~anente schade te voorkomen. De energie in de doorslag

wordt voornamelijk bepaald door de capaciteiten C~ en C9 de

stroom na de doors lag door Rd.

ID

ow

Fig. 3.13 Opstelling voor doorslagmetingen.

De energie die bij doorslag uit de capaciteiten C~ en Cgvrijkomt

is bij een capaciteit VBn C~ + Cg ~40 pF en een doorslagspanning

van 50 kV ongeveer 50 mJ. Bij een dempweerstand van 100 M:J is de

stationaire stroom bij 50 kV ongeveer O.S mAo Deze waarden zijn te

klein om grote beschadigingen aan de isolator of elektroden te

veroorzaken [Lat81].

D~ door~laQspannin~wordt bppaald door de spanning over de

elektroden opte voeren totdat een doorslag optreedt. Meteen ne

door~Js9 wcr~t dE £~anning snel teruggerEgeld naar ongeveer 0 V

zodat de ontlading stopt en de gap tijd krijgt om zich te

herstellen. Dit proces wordt enkele tientallen malen herhaald.
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Met opvoeren van de spanning moet liefst geleid~lijk gebeuren en

moet reproduceerbaar zijn om metingen met elkaar te kunnen

vergelijken. Zodra een doorslag optreedt moet de spanning snel

worden teruggerepeld. Om dit te realiseren is de

hoogspanningsvoeding omgebopwd voor afstandsbediening en is een

sturing voor de voeding ontwikkeld en gebouwd.

1- versterker

3- oscillator

Vr.r ion r-----------------... hoogspanningsuitgang

2- beveiliging

I
I

t- hoogspanningsblok I

Fig. 3.14 Blokschema van de omgebouwde hoogspanningsvoeding.

De hoogspanningsvoeding bestaat uit de volgende blokken (zie Fig.

3.14) .

- Een hoogspanningsblok. Hier wordt een wisselspanning omgezet in

een hoge gelijkspanning die evenredig is met de amplitude van de

wisselspanning. Deze hoogspanning wordt via een

hoogspanningconnector naar buiten gevoerd.

- Een oscillator. Hier wordt de wisselspanning voor het

hoogspanningsblok gemaakt. De amplitude van de wisselspanning is

evenredig met de gelijkspanning die aan de oscillator wordt

aangeboden.

- Een versterker. De versterker voorziet de oscillator van een

gelijkspanning zOdanig dat de hoopspanning evenredig is met de

referentiespanning. Daartoe wordt aan de versterker naast de

referentiespanning ook een spanning evenredig met de hoogspanning

aangeboden, door middel van een deler.

- Een beveiliging. Deze beveiliging beveiligt de

hoogspanningsvoeding tegen overbelasting.

Bij de gebruikte voeding wordt de hoogspanning inge~teld met

behulp van de referentiespanning via een potentiometer op het

frontpaneel. In de gewijzigde situatie is de potmeter vervangen

door een externe elektronische schakeling die de versterker van
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een referentiespanning voorziet.

Opmerking: De door de voeding geleverde stroom wordt bepaald door

de stroom te meten van aarde naar de 0 van de voeding. Daardoor

zijn de aarde zoals we die "in de meetopstelling gebruiken en de 0

van de voeding niet dezelfde. We moeten hiermee rekening houden

als we extern de referentiespanning van de versterker regelen.

De sturing (zie Fig. 3.13) bestaat uit drie delen:

1- een rampgenerator

2- een ontladingsdetector

3- een doorslagdetector

De rampgenerator genereert een lineair met de tijd oplopende

spanning die wordt aangeboden aan de hoogspanningsvoeding. De
4voeding versterkt de aangeboden spanning met een factor 10 • De

stijgsnelheid van de hoogspanning kan op drie standen worden

ingea~eld nl. 100 V/sec, 1 kV/sec en 10 kV/sec. OCk kan met behulp

van een potentiometer een bovengrens van de voedingsspanning

worden ingesteld. De spanning verloopt dan lineair met de tijd tot

een vooraf ingestelde waarde en blijft daarna constant. Bij zeer

gevoelige stroommetingen worden stromen gemeten die worden

Yeroorzaakt door kleine spanningsveranderingen van de

spanningsrampgenerator. Dit kan worden ondervangen door de

hoogspanningsvoeding na automatisch opregelen op handbediening te

zetten. Daartoe moeten Yooraf de potentiometers op de

hoogspanningsvoeding en op de rampgenerator zo worden ingesteld

dat ze gelijke spannings.aarden geyen. De stroommeting kan nu

nauwkeurig en zonder storing worden uitgevoerd.

De spanning kan op t.ee manieren worden gereset: met de hand en

met een doorslagdetector.

De stroom tijdens een doorslag of ontlading loopt door een

meetweerstand en yeroorzaakt een spanning. Deze spanning wordt

afhankelijk van de hoogte als ontlading of als doorslag
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gedetecteerd. om met het detectiesignaal een relais aan te sturen

wordt het signaal verlengd tot ongeveer 100 msec.

Een probleem bij de detectie is de grens tussen doorslag en

ontlading. In het ideale geval zou bij doors lag de gemeten

spanning een fraktie zijn van de voedingsspanning bepaald door de

dempweerstand en de aeetweerstand, aangenomen dat de spanningsval

over een 4oor.lag te verwaarlozen 1. t.o.v. 4e voedingsspanning.

Elke .panning kleiner 4an 4eze spanning zou resulteren in 4e

detectie van een partiele ontlading. Echter, al. gevolg van 4e

capaciteit tus.en de hoogspanningselektrode en 4e wand is 4e

spanning over 4e meetweerstan4 tijdens een ontlading en of

400rslag vele aalen groter 4an in het ideale geval, zodat niet

bekend is bij welke stroomwaar4e een doorslag gedetecteer4 moet

worden.

De parasitaire capaciteit tussen kathode en wand aocht in praktijk

blijkbaar niet verwaarloosd worden: 4e spanningsval over 4e

meetweerstand bij 400rslag was zo groot 4at de 4etectieelektronica

erdoor werd vernield. Daarom werd de aeetweerstand vervangen 400r

een 4raad. Door een oppiklusje op enige afstand te monteren kon

een doorslag gedetecteerd wor4en. Deze methode is niet gevoelig

genoeg voor 4etectie van partiele ontladingen.

3.3 Meetsysteem voor partiele ontladingsmetingen

Een 4erde groothei4 die 4e kwaliteit van een isolator bepaalt, is

het ontladingsge4rag. om een grote 4etectiegevoelighei4 te

verkrijgen wordt een koppelcondensator tUB Ben 4e hoogspannings

elektrode en aarde geplaatst 4ie vele aalen groter is 4an 4e

capaciteit van 4e gap. In ons geval is 4e gapcapaciteit ongeveer

30 pF en de koppelcondensator 650 pF.
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~RA detectie-unit

Fig. 3.15 Opstelling voor h.t meten van partiele ontladingen.

Bet detecteren gebeurt met .en RLC kring die wordt aangeatoten

door het stroompulsje van de ontlading. De hoogte van de _erste

piek van de oscillatie is een maat voor de lading die overgestoken

is. Deze piek kan worden geregistreerd door een Multi Channal

Analyser (MCA) en kan bijvoorbeeld worden geteld als funk tie van

de grootte van de ontlading.

Ijken kan gebeuren door een bekende lading in het meetsysteem te

injecteren. Bet door ons gebruikte meetsysteem heeft een

gevoeligheid van ongeveer 1 pC. ~leinere ontladingen zijn niet

meer te onderscheiden van ruis en omgevingsstoring.

Verdere behandeling van het meetsysteem voor partiele ontladingen

valt buiten dit afstudeerproject.

3.4 Meetsysteem voor snelle metingen

Ben grootheid die informatie kan geven over het mechanisme van een

doorslag of ontlading is het stroomverloop tijdens een doorslag of

ontlading. Willen we dit gepulste stroomverloop, met een etijgtijd

van enkele nanoseconden en een duur van enkele tientallen

nanoseconden, nauwkeurig meten, dan moet meetsyeteem sneller zijn.

Bchter door de grote afmetingen van onze opstelling en de daarmee

samenhangende parasitaire inductiviteiten, is de snelst te meten

stijgtijd in de orde van 10 nanoseconde. Willen we toch aneller

kunnen meten, dan moet de hoogfrequente stroomkring compacter

worden, wat een drastische verandering van de meetopstelling

impliceert.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat tijdens gevoelige snelle
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metingen de turbomolekulairpomp moet worden uitgezet omdat die

atoort op het meetayateem. De ionengetterpomp stoort niet en kan

gedurende deze metingen het pompen overnemen.

Overige behandeling van ook"dit meetsyeteem valt buiten dit

afatudeerwerk.
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4 Beschrijving van de samples en de meetprocedure

4.1 Samples en elektroden

De samples zijn gemaakt van aluminiumoxide (AI203). Bet

aluminiumoxide wordt mechanisch bewerkt. Eerst worden uit een

staaf aluminiumoxide schijven gedraaid met een dikte van 5 mm en

een doorsnede van 4 cm.'Vervolgens worden deze schijven voorzien

van een goudlaagje van enkele micrometers. Daarna krijgen de

samples hun uiteindelijke vorm. De verschillende vormen van de

samples waaraan gemeten is zijn gegeven in Fig. 4.1.

I I
1 cylindri8ch

/ "0+-

3 conisch

(kathode kleinste oppervlak)

2 "hamburgermodel"

\: 7
'1"

4 conisch

(kathode grootste oppervlak)

Fig. 4.1 Verschillende vormen van de samples.

Om de metingen met elkaar te kunnen vergelijken moet voor elke

meting de begintoestand in het vat zoveel mogelijk dezelfde zijn.

Dit betreft bijvoorbeeld:

- de oppervlaktebehandeling van de elektroden

- de begindruk

- de behandeling van het isolatorsample

- Elektrodepreparatie

Bet elektrodeoppervlak wordt als voIgt behandeld: de elektrode

wordt meerdere malen geschuurd, beginnend met grot schuurpapier en

eindigend met zeer fijn papier. Vervolpens wordt de elektrode

gepolijst en daarna met koperpoets, Brasso, behandeld. Tenslotte

wordt met alkohol de elektrode schoongemaakt. Deze handelingen

worden niet voor elke meting uitgevoerd. Meestal is het voldoende

de elektrode aIleen schoon te maken. Bij beschadigingen, zoals die
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bijvoorbeeld ontstaan bij doorslagen, moet het elektrodeoppervlak

een betere behandeling krijgen, afhankelijk van de mate van

beschadiging. Kleine putjes kunnen met koperpoets weggewerkt

worden terwijl Grote kraters weggepolijst of zelfs weggeschuurd

moeten worden.

- Samplepreparatie

Bet isolatorsample wordt alleen schoongemaakt met alkohol. Alle

samples worden steeds onder stikstof bewaard. Dit beeft als

resultaat dat de samples in vacuum minder lang uitgassen zodat de

einddruk sneller wordt bereikt. Ook wordt zo overbodige oxidatie

voorkomen.

Bij het werken met vacuumcomponenten moe ten we steeds zeer schoon

en met speciale handschoenen werken. Bet "belucbten" van bet

vacuumvat gebeurt met stikstof zodat de eerste gaslaagjes op de

vacuumcomponenten voornamelijk uit stikstof bestaan. Stikstof

molekulen worden makkelijk weggepompt. Ook remt bet stikstoflaagje

oxidatie van de vacuumcomponenten.

- Bolten

Op het sample waren met een microscoop duidelijk gaten in de

goudlaag van bet kontaktoppervlak te zien (zie Fig. 4.2). Deze

gaten zouden tussen elektrode en isolator veldversterkingen en zo

partiele ontladingen kunnen veroorzaken. Onderstaand wordt de

lading berekend die tijdens een partiele ontlading maximaal tan

oversteken.
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Fig. 4.2 Foto van

gaten in goudl.agje
~~~~-="

goudlaagje van de isolatoren.

We bekijken eerst de veldverdeling voordat een ontlading is

opgetreden.

LX ~w--r:.r--..,...,-':'t""T-r---a

Fig. 4.3 Elektroden met sample en

In gebied I geldt: &O&rEl • D1
In gebied II geldt: &OE11 • DII
De spanning over de elektroden V wordt gegeven door:

(4.1a)

(4 .1b)

(4.3)

II EI + III ElI • V (4.2)

We nemen een zeer dun Gauss-doosje om grensvlak 2. De integraal

over het zijvlak is O. De vrije lading op het grensvlak 2 wordt

gegeven door:

D A - D A. q
I II vrij

Omdat nog geen ontlading is opgetreden nemen we aan dat er geen

vrije lading op grensvlak 2 zit, dus DI • DI1 en Ell • &r E1 •

We gaan nu het D-veld berekenen nadat een ontlading het D-veld in

de holte volledig heeft doen verdwijnen (zie Fig. 4.4).
-q

Fi9. 4.4 Elektroden met sample na ontladin9.

Nog steeds geldt (4.3) echter nu met D
1

C COer VIII en D1I c O. De
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lading op grensvlak 2 en dus de hoeveelheid overgestoken lading Lq

kan nu worden berekend.

I.q • q .. '"' If DI dAvr1J
A

:t~£ A!..
o r 1 I

(4.4)

G . d 1 5 9 8.9-_1 0-12 F/m.egeven 1S at: I:t JIIJII. &r·:t • £0 '"' ~

Uit de foto's (zie Fig. 4.2) blijkt dat:
2

1
11

~ 10 ~m. A ~ (100 ~)

De overgestoken lading en de energie in de ontlading is voor--twee

spanningen berekend.

v (kV)

Aq (pC)

W (nJ)

10

1.6

0.3

50

8

7.2

OJIIdat de gevoeligheid van de ontladingsdetector in de orde van

1 pC ligt kunnen deze ontladingen net worden gedetecteerd.

holte-

ataafje

(zie ook Fig. 4.10)

1JJIl)

ataafje

D ~ 200x

Fig. 4.5 Foto's van beschadigingen aan het kontaktoppervlak na

doorslagmetingen.

Bij de doorslagmetingen bleek dat in sOJllJllige gevallen het

kontaktoppervlak van het sample beschadigd was (zie Fig. 4.5).

Omdat de energie in de ontladingen laag is kan men zich afvragen

of de ontladingen in de holten zoals hierboven beschreven een

geven voor de beschadigingen.

- Scherpe randen

De afwerking van de samples is redelijk grof zoals bij

microscopisch bekijken duidelijk wordt. De oppervlakken van de

samples zijn behoorlijk ruw en de overgang van goudlaag naar

isolatoroppervlak prenzend aan het vacuum is redelijk prof (zie

Fig. 4.6). Deze scherpe randen kunnen op tenminste twee manieren

veldversterkingen veroorzaken (zie ook hoofdstuk 1.2.1).
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.amPlerand--lIt'-~~~~~~

goudlaag

D ::: 70 x D

Fig. 4.6 Foto's van de scherpe randen van de isolator.

4.2 Heetprocedure

De metingen die zijn uitgevoerd zijn gelijkstroomrnetingen en

doorslagmetingen.

4.2.1 Geli~kstroommetingen

In eerste instantie zijn we er van uitgegaan dat de te meten

stroom veroorzaakt wordt door veldemissie en in de loop van de

tijd verandert ten gevolge van oplaad- en conditionerings

verschijnselen. Voor het noodzakelijke conditioneringsproces is

gekozen voor het conditioneren met stroom bij gelijkblijvende

spanning omdat dit de meest effectieve manier van conditioneren is

[Wet88*]. Een bijkomstig voordeel is dat geen extra aanpassingen

van de opstelling vereist zijn. De spanning wordt in stapjes

opgevoerd en na elke spanningsstap wordt gewacht totdat de stroom

een plateauwaarde heeft bereikt. Gekozen is voor spanningsstappen

van 5 kV.

De eerste meetserie bestond uit drie onderdelen. Eerst wordt de

spanning in stappen van 5 kV opgevoerd tot doorslag. Gedurende dit

opvoeren van de spanning treedt conditionering op. Daarna wordt de

spanning in stappen van 5 kV orn1aag geregeld tot 0 V. Het sample

i~ nu bij benadering geconditioneerd en bij een tweede keer

oprege1en wordt geen conditioneringsstroorn verwacht. We zouden nu

een reproduceerbare V-I karakteristiek rnoeten kunnen rneten.
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Deze eerste meetserie geeft aanleiding tot de volgende conclusies:

1)- De stromen die gemeten worden tijdens "conditioneren" zijn in

de orde van pA"s.

2)- Bij de metingen met het rechthoekig sample (1, Pig4.1) trad

bij ongeveer 32 kV een doors lag op. Daarom werd besloten de

DC-metingen tot 30 kV uit te voeren. Echter, bij het onisch

sample (3, Pig. 4.1) was de doorslagspanning slechts 17 kV. Daarom

werd bij dit sample de maximale spanning vastgesteld op 15 kV.

3)- Bij het omlaag regelen van de spanning keert de stroom van

teken om, de stroom loopt tegen het aangelegde veld in en is van

dezelfde orde van grootte als de stroom tijdens het opregelen van

de spanning. Bij hoge spanningen gaat de stroom na verloop van

tijd weer door nul, bij lage spanningen echter loopt de stroom

zelfs na 20 minuten nog tegen het externe elektrische veld in en

lijkt niet meer van teken te veranderen.

4)- In praktijk duurt het ongeveer 20 minuten voordat 90' van de

totale stroomverandering voorbij was. Daarom werd besloten na elke

spanningsstap tenminste 20 minuten te wachten alvorens de spanning

verder te verhogen of verlagen.

5)- Om de tijdsduur van de metingen te beperken, en omdat ook
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spanningsstappen van 10 kV mogelijk waren zonder doorslag te

veroorzaken. werd het aantal spanningsstappen gereduceerd:

Eerste keer opregelen tot 30 kV of 15 kV:

10 kV, 15 kV, 20 kV en 30 kV.

Omlaag regelen vanaf 30 kV o~ 15 kV:

20 kV, 15 kV, 10 kV en 0 kV.

Tweede keer opregelen weer tot 30 kV of 15 kV:

10 kV, IS kV, 20 kV en 30 kV.

Wanneer de spanning voldoende langzaam. met maximaal 1 kV/sec.

wordt opgevoerd, treden bij deze metingen geen doorslagen op.

6)- om overbelasting van en schade aan de 8troommeter te voorkomen

moet bij het veranderen van de gelijkspanning de stroommeter op

een lage ingangsweerstand zijn geschakeld en moet de meter in de

stand Rlock- stsan.

7)- Tijdens de metingen treden zeer vaak pieken op in de stroom.

zowel positief sIs negetief. Deze pieken bemoeilijken het aflezen

van de stroommetingen. Mogelijke oorzaken van de pieken zijn

ontladingen:

- van kathode naar wand

- van katbode naar anode

- van hoogspanningcomponenten buiten het vacuumvat naar aarde

Om de ontladingen te verminderen is de opstelling een santal malen

verbeterd met als uiteindelijk resultaat dat de gelijkstroom

metingen konden worden uitgevoerd zonder storingen. De

verschillende verbeteringen zijn beschreven in 2.1.

Om beter inzicht te krijgen in de meetresultaten en in de

mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de resultaten is het

zinvol de door meting te verkregen data te reduceren. In zie Fig.

4.7 en Fig .•. 8 is een voorbeeld gegeven van het gemeten

stroomverJoop tijden~ het oprepelen van de ~panning.
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t U1.00s)

Fig. 4.7 Lineair stroomverloop als funktie van de tijd met de

spanning als parameter (rechts).

Fig. 4.8 Logaritmisch stroomverloop als funktie van de tijd met

de spanning als parameter (links).

Vergeleken met de lineaire levert de logaritmische presentatie een

datareductie 0Pi de serie meetpunten kan worden beschreven met een

of twee hellingen en beginwaarden. De beste aanier van

datareductie is het benaderen van de meetpunten met een

analytische funktie. Op grond van bet gemeten verloop en de

logaritmische plot kozen we voor:

i (t) • Ie + 11 e (-tIn) of

iCt) • Ie + 11 e(-t/T1) + 12 eC-t/T2)

Een voorbeeld van de resultaten die met deze benadering worden

bereikt is gegeven in Fig. 4.9. Hieruit blijkt dat de formule

met een exponent al een redelijk resultaat geeft terwijl de

formule met twee exponenten een zeer nauwkeurige benadering
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geeft. Ben nog betere benadering heeft geen zin vanwege de

nauwkeurigheid •. ". ~-=':::.1-"-.........L.....o...o....L.~.....L... ..........L..o.."""""L.,

•

Ii + 12

• I •
• a • • • • a _........

t Cx100s) t (JC1 OOs )
Fig. 4.9 Voorbeeld van de benadering van de stroom als funktie

van de tijd met een (links) en met twee (reehts) exponenten.

De formu1e met twee exponenten geeft steeds de beste

benadering. Soms eehter is het moei1ijk een proeea met twee

tijdseonstanten goed te besehrijven, dan kunnen we gebruik

maken van de grovere benadering met een exponent.

Uit de benaderingen kunnen we een aantal be1angrijke gegevens

ha1en.

- Een I-V plot. In deze plot wordt Ie a1s funktie van de spanning

uitgezet.

- De tota1e hoevee1heid lading Qt.

- Welke exponent domineert het overgangsversehijnse1.

- De duur van het "aanpassingsversehijnae1" van het sample

aan een apanningsverandering.

4.2.2 Doora1agmetingen

Bij de doors1agmetingen wordt de spanning over het sample 1angzaam

opgevoerd totdat doors1ag optreedt. Direet na de doors1ag wordt de

spanning sne1 teruggerege1d naar 0 V. Dit wordt een aanta1 ma1en

herhaa1d. We verwaehten dat tijdens de reeks doors1agen

eonditionering za1 optreden (zie ook hoofdstuk 1.3) en dat de

doors1agspanning daardoor hoger za1 worden. Een statistiseh
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qemiddelde van de doorslaqspanninq zou pas bepaald kunnen worden

nadat de doorslagspanning ongeveer konstant is.

De metingen werden uitgevoerd met de opstelling zoals die is

beschreven in hoofdstuk 3.2. Eerst werd 25 keer met een snelheid

van 1 kV/sec de spanning opgeregeld tot doorslag. Gedurenda deze

doorslagen zou conditioneren op kunnen treden. Daarna werd de

spanning 30 maal opgeregeld afwisselend met een snelheid van 1

kV!sec en 100 V!sec. Uit deze laatste metingen werd een

statistisch qemiddelde bij twee verschillende reqelsnelheden

bepaald. Voor en na de eerste 25 doorslagen werd een

gelijkstroommeting uitgevoerd bij een spanninq van 30 kV. De

spanning was met behulp van de rampgenerator met een constante

snelheid van 1 kV!sec opgeregeld tot 30 kV. Deze qelijkstroom

metingen zouden een indruk moeten geven van de opgetreden

conditionering.

Bij de doorslaqmetingen traden soms, bij hoqe spanninqen (~55 kV),

v66r de doorslag lichtverschijnselen Ope De kleur van deze

verschijnselen was niet zoals van een doorslaq paars- of

violetkleurig, maar oranje-roodkleurig. Het was moeilijk waar te

nemen of het lichtverschijnsel in het vacuum net buiten de

isolator of net onder het isolatoroppervlak optrad. De stroom die

door de voedinq geleverd werd tijdens het verschijnsel lag in de

orde van enkele honderden ~A. Uitgaande van deze waarnemingen kan

dit verschijnsel duiden op een qlimontladinq in het vacuum met een

oranje-rode kleur of op een stroom net onder of op het

isolatoroppervlak die een sterke verhitting veroorzaakt en

daardoor het isolatoroppervlak doet opgloeien.

In een aantal qevallen werd de maximale voedingsspanning bereikt

en duurde het daarna enige tijd voordat een doorslag optrad. Dit

wil zeggen dat de gevonden doorslagspanning voor die meting te

laag is. We moe ten hiermee rekeninq houden bij het interpreteren

van de meetresultaten.
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Na de metingpn bleek det een aantal samples beschadigd was door

de doorslagen. Twee samples vertoonden aan twee kanten duidelijke

sporen van parti~le doorslagen in de holten tussen de elektrode en

de isolator (zie hoofdstuk 4.1). Deze doorslagen veroorzaakten

"staafjes" van gemengd isolator- en goudkleurig materiaal op het

isolatoroppervlak.

ataafje, plat door
contact met "elektrode

goudla.gje

/I
taolator

Fig. 4.10 Beschadigingen op het vergulde isolatoroppervlak.

Waarschijnlijk zal dit verschijnsel verdwijnen als het kontakt

oppervlak helemaal verguld wordt.

Ret "hamburgervormig" sample vertoonde schade op het uitstekende

deel van de isolator. Zie Fig. 4.11.

beschadigingen

~r------,?

Fig. 4.11 Beschadiging bij het "hamburgervormig·· sample.

Deze beschadigingen duiden erop dat de doorslag niet om maar door

het uitstekende deel van de isolator gaat. Of het

isolatiemateriaal weI of niet doorboord was, was niet waar te

nemen.

De resultaten van de doorslagmetingen vertonen te veel

spreiding om de gerniddelde ~aarde en van h~t verloop van de

door~lagspanning als funktie van het aantal doorslagen te bepalen.

Een rnani£r om e€n indruy. te krijgen van het v£rl~op van dp

doorslagspanning is door een lopend gemiddelde te bepalen (zie

4.12). Deze methode geeft bij het begin en eind van de meetserie
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een afwijking omdat daar het gemiddelde bepaald wordt van minder

meetpunten. Daarom worden deze waarden weggelaten.

v (kV) .........,;c......... ~ ~ '--'--.

j
'j J 1

. . : .,~: - l!
. .-.I \:'- I

El- (Y-
If~ i " .1

~ I
~ I

~ I
j l

4l J .IJ;
•

I
SO

Fig. 4.12 Voorbeeld van bet lopend gemiddelde, over 9 meetpunten,

van de doorslagmetingen.

We kunnen uit deze metingen gegevens halen omtrent:

- het conditionerend effect van doorslagen, door bepaling van d~

doorslagspanning en door vergelijking van de gelijkstroommetingen,

- de ge~iddelde doorslagspanning en de spreiding,

- de invloed van de stijgsnelheid van de spanning op de

doorslagspanning.
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5 Heetresultaten en interpretatie

5.1 Gelijkstroommetingen

De resultaten van de gelijkstroommetingen zijn opgenomen in

bijlage A: in dit boofdstuk worden alleen voorbeelden gegeven, die

een goede indruk geven van de metingen. In Fig. 5.1 staat bet

stroomverloop weergegeven na een spanningsstap van 0 naar 10 kV

bij de de eerste (opl) en tweede (op2) keer opvoeren van de

spanning en het stroomverloop na het omlaagregelen (neer) van 15

kV naar 10 kV. Deze metingen zijn uitgevoerd aan het conisch

sample aet de kleinste kathodeoppervlak (zie ook bijlage A2). In

Fig. 5.2 staat bet stroomverloop na een spanningsstap van 10 kV

naar 15 kV bij de tweede keer opregelen met de verschillende

samplevormen als parameter (zie ook bijlage A3).

! ~ f II
t (dOOs"

~
I

,
t
r

""'9'""\Ii __ .• '1,

\ .f
. '-- = C7 c::> t

• 1 4 ~.......... :..

I iii ' i I • t (dOOs)
• , e J .. 16 II

,.
I (pA)

lIP

~1
.

v
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,
r

l
I
I
r
I
I
I
I
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I
i

I
I

I
,I

~~..
, .\, "

'-"'~",,;
••• -r•'. ---- opt

•

Fig. 5.1 Ben voorbeeld van de gemeten gelijkstroom (links).

Fig. 5.2 Voorbeeld van bet stroomverloop na een spanningsstap bij

de verschillende samples (rechts).

De benaderingen van de meetresultaten staan vermeld in bijlage B.

In Fig. 5.3 staan de coefficienten Ie (eindwaarde van de stroom)

als funktie van de spanning voor de eerste en tweede keer

opregelen (zie ook bijlege A4). In Fig. 5.4 stean deze

coefficienten als funktie ven de spanning voor de tweede keer
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opregelen met de samplevorm als parameter (zie ook bijlage A5).

r
f
I

I

. I, ~ ~

~ 30
v (kV)

I.

ID

/"i
/
;

I.
I..

I.,,
I

I,
I

I,
I

1 p'
I

Fig. 5.3 Twee voorbeelden van de 8tromen Ie als funktie van de

8panning bij de eerste en tweede keer opregelen.
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o II> 19 30

V (kV)
Fig. 5.4 De stroom Ie als funktie van de spanning bij de

tweede keer opregelen met de samplevorm als parameter.

In Fig. 5.5 staat de integraalwaarde van de e-machten in de

benaderingsformule ~, bij de tweede keer opregelen en gerelateerd

aan een spanningsstap van 5 kV. Dat wil zeggen dat bij een

8panningsstap van 10 kV de halve lading is uitgezet (zie ook

bijlage A7).
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t

Ot (nC)., _c::::=.....
• stap:

1: 0 .. 10 kV

2: 10 Cot 15 kV

3: 15 .. 20 kV

.: 20 Cot 30 kV

1- '1 . "• stap

Pig. 5.5 Ot gerelateerd aan een spanningsstap van 5 kV, bij de

tweede keer opregelen, uitgezet tegen de stap.

In Pig. 5.6 staat Ql bij de eerste en de tweede keer opregelen en

bij bet omlaaqregelen, gerelateerd aan een spanningsstap van 5 kV

(zie ook bijlage A6).

Ot (nc~~i! 9 .... ". ~lOt
1 "~l tQ~1 '. ..'
l ~
,,' °ll ......"

18~ \

~ "'(~' -... Tl~ ./ '.,, _ ~_.... .
Ql~,

(nc}L'A~ 9

:1~"_--
+

'l

r
I
i

, ~

I
j-
I
I

] 4-
• stap

.s I,

• stap

Pig. 5.6 Twee voorbeelden van Ot gerelateerd aan .en spanningsstap

van 5 kV, bij tweede keer opregelen en bij neerregelen.

In Pig. 5.7 is bet gemiddelde en de spreiding van de

tijdsconstanten T gegeven, bij benadering met een e-macht.
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T (sec) eerste op tweede op neer

I \ 150 ± 36\ 110 ± 18\ 140± 17\
T

I 86 ± 17\ 92 ± 15\ 83 ± 16\

'9 P 130 ± 0 160 ± 55\ 115 ± 16\
=

I\ 74 ± 65\ 78 ± 27\ 83 ± 9\
1-

Fig. 5.7 Ge.iddelde en spreiding van de tijdsconstanten T bij

benadering aet een e-macbt.

In Fig. 5.8 is aangegeven wat de invloed van de twee e-machten is

10
~~t==~---------------l

o 0 100 200 300 400 T (a)

Fig. 5.8 Invloed van de twee e-machten op de lading Qt.

Naar aanleiding van deze resultaten kunnen we een aantal punten

opJllerken.

- Na het opvoeren van de spanning loopt de stroom in de ricbting

van bet aangelegde veld. Na verlaging van de spanning keert de

stroom van teken OJII en loopt tegen het extern aangelegde veld in

(zie Fig. 5.1). AIleen bij hoge apanningen gaat de atroom enige

tijd na het verlagen van de spanning weer door nUl. In de figuren

hebben de stroJllen hetzelfde teken.

- Bij de tweede keer opregelen is de strooJII niet drastisch

verschillend van de eerste keer opregelen (zie Fig. 5.1). We

kunnen hieruit concluderen dat het afneJllen van de strooJII in de

tijd dat we bij de eerste keer opregelen geJlleten hebben niet perse
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hoeft te worden toegeschreven aan conditioneren.

- Bij het conisch sample met het kleinste kathodeoppervlak lopen

de grootste stromen, zowel na verhogen als na verlagen van de

spanning. Dan volgt het cylindrisch sample en bij de andere twee

samples is de stroom ongeveer gelijk en vele aalen kleiner dan bij

het -slechtste- sample (zie Fig. 5.2).

- De X-V karakter1stiek vertoont bij alle samples hij de eerste

keer opregelen een grilliger verloop dan bij de tweede keer

opregelen (zie Fig. 5.3). Dit du1dt op·cond1t1oner1ng.

- De eindwaarde van de stroom Ie na spanningsverboging is hij

het con1sch sample aet de kleinste kathode het grootst. Dan volgt

het cylindrisch • .-ple en tens lotte is bij de andere twee samples

de stroom ongeveer even groot vergeleken met het -slecbte- sample

(zie Fig. 5.4).

- De gerelateerde lading Ql vertoont geen duidelijke

spanningsafhankelijkbeid (zie Fig. 5.5).

- De lading bij op- en neerregelen is per spanningsstap van 5 kV

van dezelfde orde van grootte (zie Fig. 5.6). Dit duidt op

oplaadeffecten.

- De tijd waarin de e1ndsituat1e bereikt wordt, verscbilt per

.ample (z1e Fig. 5.7).

- De tijdsconstanten Tl en T2 uit de henadering met twee

exponenten lijken niet afhankelijk van de vorm van het sample (zie

Fig. 5.8), de tijdsconstante T uit de henadering met een exPonent

lijkt wel afhankelijk (z1e Fig. 5.7).

Mogelijke oorzaken voor het gemeten stroomverloop worden later

beschouwd.
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5.2 Doorslagmetingen

In Fig. 5.9 zijn de resultaten van de doorslagmetingen gegeven. De

gemiddelde waarde en de spreiding van de doorslagspanning zijn

berekend over 15 doorslagen bij bet MsnelM en over 15 bij bet

Mlangzaam" opvoeren van de spanning na de eerste 25 doorslagen.

Ook is gearceerd aangegeven in welke gebieden bet resultaat van

bet lopend gemiddelde onbetrouwbaar is. In Fig. 5.10 zijn de

benaderingen van de gelijkstroommetingen voor en na een reeks van

55 doorslagen gegeven. Deze metingen zijn uitgevoerd met beide

coniscbe samples na een spanningsstap van 0 naar 30 kV. De andere

metingen zijn onbetrouwbaar door storing.
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Fig. 5.9 Resultaten van de doorslagmetingen.
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I~ (pA) Ii (pA) T1 (sec) 12 (pA) T2 (sec)

\ /
~

voor 0.0084 3.7 99 670 61

na 0.051 4.5 97 950 30

L
r

\
~o~ 120 690 68 1300 10

na 19 550 75 38000 12

Fig. 5.10 Voorbeeld van de benadering van de gelijkstroommetingen

voor en na een reeks doorslagen.

- Bet conditionerend effect van de doorslagen is duidelijk waar te

nemen (zie Fig. 5.9). Bij het cylindrisch samples en het conisch

sample met het grootste kathodeoppervlak treedt na ongeveer 25

doorslagen geen noemenswaardige verandering meer op van de

gemiddelde doorslagspanning. Bet "bamburgervormig" sample lijkt na

ongeveer 25 doorslagen ook geconditioneerd maar na ongeveer 40

doorslagen neemt de doorslagspanning gemiddeld weer toe. Bet

laatste sample lijkt zelfs na 55 doorslagen nog niet

geconditioneerd. Dit kan betekenen dat we van de eerste twee

samples een goede indruk bebben van het conditioneringsproces

terwijl we bij de andere samples meer metingen moeten doen.

- Bet conditionerend effect van doorslagen blijkt ook bij het

conisch sample met bet kleinste katbodeoppervlak uit de

eindwaarden van de gemeten gelijkstromen Ie voor en na een reeks

ontladingen (zie Fig. 5.10). De eindwaarden van de gelijkstroom Ie

bij het andere coniscb sample ligt onder of in de buurt van de

lekstroom van de meter waardoor deze meting geen informatie geeft.

- In bet algemeen is de gemiddelde doorslagspanning bij bet snelle

opregelen hoger dan bij het langzame opregelen (zie Fig. 5.9).

Bier mogen nog geen conclusies aan verbonden worden omdat

de gemiddelden waarden binnen elkaars spreiding liggen. Er zijn

meer metingen nodig om bier uitsluitsel over te krijgen.
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- Het conisch sample met het kleinste kathodeoppervlak heeft de

laagste doorslagspanning vergeleken met de andere samples die

een ongeveer gelijke gemiddelde doorslagspanning hebben.

5.3 Interpretatie

Ma bet beschouwen van de meetresultaten komen een aantal vragen

naar voren:

- Wat is de gemeten gelijkstroom?

- Hoe is deze stroom te verklaren?

De stroom door de gap die we meten direct na een

spanningsverandering kan uit een aantal componenten bestaan.

- een primaire emissiestroom

- een Becundaire emissiestroom

- een oplaadstroom van de holten

- een verschuivingsstroom t.g.v C dV/dt

- een verschuivingsstroom t.g.v V dC/dt

- Primaire emissiestroom. Deze stroom zal in de tijd afnemen ten

gevolge van conditioneringseffecten. De emitters kunnen botter

worden waardoor de veldversterking afneemt. De emissiestroom kan

oplading van het isolatoroppervlak veroorzaken, zowel positief als

negatief. Deze oplading kan resulteren in veldveraterking of

veldverzwakking, afhankelijk van de isolatorvorm en van de lading.

- De secundaire emissiestroom wordt veroorzaakt door de netto

van het isolatoroppervlak vrijgemaakte elektronen en neemt af in

de tijd en zal uiteindelijk 0 zijn.

De snelheid van het op- en ontladen is onder andere afhankelijk

van de hoeveelheid elektronen die bij het tripelpunt worden

vrijgemaakt en van het elektrische veld. Een enkele lawine kan in

enkele nanoseconden een smalle strook isolator opladen. Een heel

oppervlak opladen duurt langer. Experimenteel worden oplaadtijden

van SO nsec tot 2 ~sec gevonden [Mi188]. Als eenmaal lading op een
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isolator zit kan het zeer lang duren, uren tot dagen, voordat deze

weg is.

- Oplaadstroom van de holten. Zoals in hoofdstuk 4.1 al is vermeld

bevinden zich tussen de isolator en de elektroden holten. In deze

holten zal veldversterking optreden. Bierdoor treedt veldemissie

op die bet veld in de bolte zal doen .fnemen waardoor de

veldemissie .topt. Deze oplaadstrooa is ook in bet externe circui~

te meten.

- Verschuivingsstroom t.g.v••panningsverandering. Ook deze .troom

zal afnemen in de tijd en uiteindelijk 0 worden. De tijdsconstante

waarmee dit gebeurt, wordt bepaald door de RC-tijd van bet

elektriscbe circuit en ligt bij onze opstelling in de orde van

milliseconden. Deze verscbuivingsstroom zal niet gemeten worden

omdat de stroommeting pas na een aantal seconden begint.

- Verscbuivingsstroom t.g.v. capaciteitsverandering. De gemeten

stromen kunnen ook verklaard worden door aan te nemen dat de

dielektriscbe konstante van de capaciteit tussen de elektroden

verandert. In boofdstuk 3.1 is berekend wat de invloed op de

gemeten stroom is bij een capaciteitsverandering van 0.5 ,.

Onderstaand worden enkele verklaringen bebandeld voor het afnemen

van de stroom in de tijd na een spanningsstap.

- Bet stroomverloop is te verklaren met conditionering.

Voor: - De gemeten stroom vertoont een afname in de tijd (zie

bijvoorbeeld Fig. 5.1).

- De I-V karakteristiek na stroomstabilisatie vertoont

bij de eerste keer opregelen een grillig verloop ten

opzicbte van de tweede keer opregelen (zie Fig. 5.4).

Tegen: - Bet stroomverloop is bij de eerste en tweede keer

opregelen ongeveer gelijk (zie Fig. 5.4).

Bet laatste argument maakt deze verklaring onwaarscbijnlijk.
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Echter, het feit dat de stromen Ie bij de tweede keer opregelen

gemiddeld lager liggen dan bij de eerste keer opregelen, duidt erop

dat wel degelijk conditioneren heeft plaatsgevonden.

- Bet stroomverloop is te verklaren met capaciteitsverandering van

het sample.

Voor: - De lading Ot is bij het op- en neerregelen per

spanningsstap gelijk.

- De stroom keert van teken om als de spanning verlaagd

wordt.

Tegen: - Omdat de samples van hetzelfde materiaal zijn en

ongeveer dezelfde afmetingen hebben zou de gemeten

stroom bij alle samples ongeveer gelijk moeten zijn.

Dit laatste argument maakt ook deze verklaring onwaarschijnlijk.

- De stroom wordt veroorzaakt door opladen van de bolten tussen

isolator en elektrode.

Voor: - De lading Ql is bij het op- en neerregelen per

spanningsstap gelijk.

- De stroom keert van teken om als de spanning verlaagd

wordt.

Tegen: - Als het opdampen van het goudlaagje bij alle samples

op dezelfde manier gebeurt, zou het gemeten

stroomverloop bij alle samples ongeveer hetzelfde moeten

zijn: met name moeten de eindwaarden van de gemeten

stromen bij een bepaalde spanning gelijk zijn.

- Schade door doorslagen in de bolten is

waarschijnlijker bij samples waar veel lading

oversteekt tijdens het Wovergangsverscbijnsel w •

Ook deze verklaring lijkt onwaarschijnlijk omdat de schade niet

consequent optreedt bij samples met de grootste

prebreakdownstroom. Uitsluitsel kan worden verkregen door de

samples te voorzien van een dikkere goudlaag zodat er geen holten

meer zijn.
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- Het stroomverloop wordt veroorzaakt door opladen van het

isolatoroppervlak.

Voor: - De lading Ol is bij het op- en neerregelen per

spanningsstap gelijk.

Er zijn mogelijk modellen te vinden zijn die opladen van het

isolatoroppervlak in combinatie met conditioneren het meest

waarschijnlijk maken. Deze modellen gaan uit van oplaadtijden in

de orde van tientallen minuten in tegenstelling tot in de

literatuur vermelde tijden van ~s. De waarschijnlijkheid

van deze modellen kan met behulp van veldberekeningen getoetst

worden.

5.4 Mogelijke modellen voor het opladen van het isolatoroppervlak

Om een idee te krijgen van de invloed van de vorm van het sample

op de veldverdeling in de gap zijn onderstaand voor enkele samples

veldberekeningen uitgevoerd. Er is hierbij uitgegaan van een

ongeladen ideaal sample. In Fig. 5.11 zijn equipotentiaallijnen

gegeven waaruit we de veldverdeling in de gap in het ideale geval

kunnen afleiden vlak na het aanleggen van een spanning. Voor het

cylindrisch sample is de veldverdeling niet berekend omdat deze

triviaal is.

veldversterking elektrode

"acuWll

elektrode - veldversterk~ng

Cl

elektrode __ .__. _
elektrod~ veldverzwakking

Fig. 5.11 De veldverdeling bij verschillende samples berekend

met de eindige elementen methode (FEM) zonder oppervlaktelading op

de isolator.
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We zien dat bij het conisch sample in het tripelpunt

veldversterking optreedt als de hoek 0 tussen isolator en
oelektrodeoppervlak kleiner is dan 90 • Als de de hoek 0 groter

is dan 900 treedt veldverzwakking Ope Bij het "hamburgervormig"

sample treedt ook veldversterking Ope

Uitgaande van deze beginsituaties wordt nu beschreven hoe we ons

de toestandsverandering in de gap van beginsituatie naar

stationaire eindsituatie kunnen voorstellen.

1) Cylindrisch sample

In de begin toestand zonder spanning bevindt zich geen lading op

het oppervlak van de isolator. omdat het sample niet ideaal is

(zie o.a. 6.1.4) zal na het aanleggen van een spanning over de

elektroden een veldemissiestroom ontstaan vanuit het

kathodetripelpunt. Elektronen die in de gap terechtkomen, kunnen

botsen met het isolatoroppervlak en dat afhankelijk van hun

energie positief of negatief opladen (zie 1.2.1). Op enige afstand

van de kathode wordt het isolatoroppervlak positief opgeladen

[Haw68]. Dit resulteert in een veldversterking in de buurt van de

kathode en in een hogere emissiestroom. De emissiestroom kan ten

gevolge van conditioneren afnemen (zie 1.2). De toestands

verandering van het sample onder spanning is te zien in Fig. 5.12.

kathode

vacuum

Fig. 5.12 ~oestandveranderingvan het cylindrisch sample onder

spanning.

Wanneer geen doorslag optreedt, wordt een stationaire situatie

bereikt zoals eerder weergegeven in hoofdstuk 1.2.1. (zie Fig.

1.15).
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2) "Hamburgervormig" sample

Ook nu gaan we weer uit van een begintoestan4 zon4er la4ing. Om4at

ook 4it sample niet i4eaal is zal na het aanleggen van een

spanning over 4e elektro4en een ve14emissiestroom ontstaan vanuit

het katho4etripelpunt. De geemitteer4e elektronen kunnen botsen

met bet isolatoroppervlak en 4aar .ecun4aire elektronen vrijmaken.

Echter. al deze elektronen zullen op bet uitsteken4e deel van de

isolator terecbt komen en daar blijven zitten om4at ze niet weg

kunnen. Ret oppervlak wor4t daar dus negatief op~eladen. Deze

negatieve la4ing verzwakt bet elektri.che ve14 in bet

katho4etripelpunt waar400r de ve14emi.sie afneemt. Ha verloop van

tij4 zal een stationaire toestan4 optre4en waarbij bet uitsteken4e

dee1 van de isolator aan 4e katho4ekant negatief gela4en is

(weinig la4ing .aar effectief, zie Fig. 5.5) en waarbij een zeer

kleine of geen ve14emi.siestroom loopt (zie Fig. 5.4). Als opladen

in4erdaa4 zeer snel gebeurt [Mi188), is 4e variatie van de stroom

hierna het gevolg van con4itioneren dat 4an weI trager gebeurt

4an wanneer min4er 400r la4ing wordt gereduceerd. De

toestandsverandering van bet sample on4er spanning is te zien in

Fig. 5.13.
kathode

vacuum

Fig. 5.13 Toestan4sverandering van het "hamburgervormig" sample

onder spanning.

3) conisch sample (kathode kleinste oppervlak)

We nemen weer aan dat er in de begin toestand geen lading op bet

oppervlak van de isolator zit. Ha bet aanleggen van een spanning

over de elektroden zal weer een veldemissiestroom ontstaan vanuit

het kathodetripelpunt. Elektronen die nu in 4e gap terechtkomen

hebben een Grote kans om te botsen met het isolatoroppervlak en

zullen op enige afstand van de katho4e secundaire elektronen

vrijmaken. Wij nemen dus aan dat bet isolatoroppervlak positief
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wordt opgeladen, in tegenstelling tot [Haw68]. In de buurt van de

kathode treedt extra veldversterking op. Overigens wordt in de

literatuur gemeld dat de kwaliteit van de isolatorvorm sterk

afhangt van de hoek die de isolator met de elektrode maakt.

Volgens dit model za1 dit sample de grootste emissiestroom hebben

bij elke spanning (2ie Fig. 5.') omdat dit sample in het ideale

ongeladen geval de grootste veldversterking heeft en omdat bij dit

sample de meeste positieve oplading plaatsvindt (2ie Fig. 5.5). De

emissiestroom kan ten gevolge van conditioneren afnemen maar de

eindwaarde zal bij dit sample het hoogst liggen. De

toestandsverandering van het sample onder spanning is te zien in

Fig. 5.14.
kathode

vacuum

anode
Fig. 5.14 Toestandsverandering van het conisch sample onder

spanning.

4) conisch sample (kathode grootste oppervlak)

Ook nu gaan we uit van een ongeladen begintoestand. Na het

aanleggen van een spanning over de elektroden zal weer een

veldemissiestroom ontstaan vanuit het kathodetripelpunt. Deze is

klein omdat het veld bij het kathodetripelpunt relatief laag is

(2ie Fig. 5.4). De kans dat elektronen die in de gap terechtkomen

botsen met het isolatoroppervlak is klein en daarom 2al weinig

opladen optreden (zie Fig. 5.5). Vel kan bij de kathode op

microscopische schaal oplading optreden. De toestandsverandering

van het sample onder spanning is nu te zien in Fig. 5.15.
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katbode

vacuum

anode
Fig. 5.15 Toestandsverandering van bet coniscb sample onder

.panning.
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6 Conclusies en aanbevelingen

- Met de meetopstelling beschreven in 3.1 kunnen betrouwbare

gelijkstroommetingen worden g~daan. De stromen liggen in de orde

van 0.1 tot 10 pA bij spanningen tot ongeveer 30 kV.

- Conditioneren treedt wel op maar is niet de boofdoorzaak van

de gemeten stroomafname na een spanningsstap.

- Bet gemeten gelijkstroomverloop wordt waarscbijnlijk veroorzaakt

door oplading van de bolten tussen elektrode en isolator of door

oplading van bet isolatoroppervlak. De eerste mogelijkbeid kan

worden uitgesloten door een dikkere goudlaag, de tweede

mogelijkbeid kan met een aantal modellen worden verklaard:

veldberekeningen zullen moeten aantonen of de modellen realistisch

zijn.

- Er is een duidelijke correlatie tussen de doorslagspanning, de

lading Qt, de grootte van de stationaire stroom bij een

bepaalde spanning en de voorgestelde modellen.

- Ooorslagen met een energie van ongeveer 30 mJ hebben een

conditionerend effect. Oit is aangetoond met het toenemen van de

doorslagspanning met het aantal doorslagen en met

gelijkstroommetingen voor en na een reeks doorslagen.

- Doorslagspanningsmetingen geven informatie over de isolatie

eigenschappen van een isolator in vacuum.

Prebreakdownstroommetingen geven mogelijk informatie over

mechanismen die de isolatie-eigenschappen van een isolator

bepalen.

- Bet conisch sample met de kleinste kathode heeft duidelijk de

slechtste isolatie-eigenschappen, het cylindrisch sample

funtioneert aanzienlijk beter, op korte afstand gevolgd door de

anderen twee die onderling nauwelijks verschillen.
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Sijlage A

In bijlage A staan de resultaten van de gelijkstroommetingen en de

doorslagmetingen.

1) Keetresultaten I(t), zoals .et de x-t schrijver geregistreerd.

2) Bet stroomverloop I(t), bij een samplebij op- en neerr~gelen.

3) Bet stroomverloop bij een bepaalde spanningsstap bij

verschillende samplevormen.

4) De eindwaarde van de stroom bij een bepaald sample I.(V), bij

twee verschillende keren opregelen.

5) De eind.aarde van de stroom I.(V), bij de tweede keer opregelen

en bij verschillende samplevormen.

6) De getransporteerde lading, genormeerd op een spanningsstap van

5 kV Ot(1 stap), bij op- en neerregelen.

7) De getransporteerde lading, genormeerd op een spanningsstap van

5 kV Ol(1 stap), bij de tweede keer opregelen bij verschillende

samples.

8) Doorslagspanningsmetingen bij verschillende samplevormen.
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3) H~t stroomverloop bij een bepaalde spanningsstap bij

verscbillende samplevormen.
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5) De eindwaarde van de .troom I.(V), bij de tweede keer opregelen

en bij ver.chillende .amplevoraen.
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7) De getransporteerde lading. genormeerd op een spanningsstap van

5 kV Qt.(. stap). bij de tweede keer opregelen bij verschillende

samples.
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Bijlage B

In bijlage B ataan de numerieke reaultaten van de benaderingen van

de gelijkatroommetingen bij de verachillende aamplea. Bij elke

apanning••tap ataan tvee rijen getallen: de bovenate rij ia de

benadering aet een exponent en de onderate met tvee exponenten.

Bet bovenate blok geeft de reaultaten bij de .erate keer

opregelen, dan volgt de tweede keer en tenalotte bet

omlaagregelen. Onder de blokken ataan tvee rijen aet gemiddelden

en de apreidingen (kleine lettera). Ook ataat vermeld hoe de

kvaliteit van de data en de benadering (fit) zijn: Goed, Redelijk

of Slecht.
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V data
(kV)

fit Ie
(pA)

11 T1 12

(pA) (s) (s)
T2

(s)
01

(nC)
02

(nC)
Ot+02

(nC)
Ol

(nC)

opl 10 G s 18 110 130 14 14 7
g 12 43 405 1.4 77 17 0.11 18 9

15 G r 11 44 130 5.7 5.7
g 11 33 170 35 34 5.6 1.2 6.8

20 geeD metingen - -

30 geeD metingen

- 130
I \ 0

... 290 56
170 80

op2 10 G s 12 150 95 14 14 7
g 7.2 40 350 150 46 14 6.9 21 10

15 G s 12 36 220 7.9 7.9
g 11 24 360 50 40 8.6 2.0 11

20 geeD metingen

30 geeD metingen

160
88

32 360 100 43
11 7 71 4

neer 0 G s 13 160 100 16 16 8
g 8 175 35 58 300 6.1 17 24 12

10 G II -2.9 53 125 6.6 6.6
r -3.7 49 107 6.7 370 5.2 2.5 7.7

15 geeD metingen

20 geen metingen

115
18

71 340
~1 49
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v data fit Ie
(kV) (PA)

I1 T1 I2
(pA) (s) (s)

T2

(s)
01

(nC)
Q2

(nC)
Q1+Q2 Qt

(nC) (nC)

opl 10 G r 1.7 26 105 2.7 2.7 1.4
6 0.45 4.2 640 2.0 150 2.7 0.3 3.0 1.5

15 G r 1.3 6.2 205 1.3 1.3
g 0.99 3.3 415 1.1 105 1.4 0.12 1.5

20 G r 2.0 15 105 1.6 -. 1.6
g 4.1 3.6 530 1.8 105 1.9 0.19 2.1 .

30 G r 2.7 17 190 3.2 3.2 1.6
g 1.7 5.3 690 1.6 160 3.7 0.26 3.9 2.0

150 2.2 2.2] I :54

4.1 570 1.6 130 2.4 0.22 2.6 1.80.88 120 0.3S) 2s)

op2 10 G r 1.2 27 98 2.6 2.6 1.3
g 0.28 5.1 440 1.9 125 2.2 0.24 2.5 1.2

15 G r 1.0 11 120 1.3 1.3
g 0.53 3.3 430 1.5 110 1.4 0.17 1.6

20 G r 1.6 16 99 1.6 1.6
g 0.82 3.9 440 1.7 96 1.3 0.16 1.5

30 G r 2.4 21 140 2.9 2.9 1.5
g 1.8 7.3 400 1.4 105 2.9 0.15 3.1 1.5

110 2.1 2.1 1.420

4.9 430 1.6 110 2.0 0.18 2.2 1.51.8 20 0.22 12

neer 0 G r 1.1 20 170 3.4 3.4 1.7
g 0.59 5.9 570 1.7 125 3.4 0.21 3.6 1.8

10 G r 0.75 9.5 120 1.1 1.1
g 0.39 4.1 300 1.3 59 1.2 0.08 1.3

15 G r 0.53 11 140 1.5 1.5
g 0.2 4.9 290 1.7 64 1.4 0.11 1.5

20 G r 0.25 20 120 2.4 2.4 1.2
g -0.17 6.7 290 1.6 95 1.9 0.15 2.1 1.0,

140 2.1 2.1 1.424

360 86 2.0 0.14 2.0 1.4140 31
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V data fit Ie
(kV) (pA)

11 T1 12

(pA) (a) (8)
T2

(a)
01

(nC)
02

(nC)
01+02 Ol

(nC) (nC)

op1 10 G r 0.047 2.7 91 0.25 0.25 0.13
g -0.0058 0.61 260 2.1 93 0.16 0.20 0.35 0.18

15 G r 0.033 2.0 79 0.16 0.16
g 0.016 0.64 150 1.8 76 0.10 0.14 0.23

20 G r 0.11 1.7 105 0.18 ~ --. 0.18
g 0.017 0.23 810 2.7 140 0.19 0.34 0.52.

30 S r 0.44 7.2 70 0.50 0.50 0.25
g 0.43 0.26 220 3.8 210 0.06 0.80 0.86 0.43

86 0.27 0.27 0.18
c::l !- 1~

360 130 0.13 0.37 0.49 0.34
300 60

op2 10 G r 0.026 3.0 100 0.30 0.30 0.15
g -0.0076 0.81 230 2.7 81 0.19 0.22 0.41 0.20

15 G r 0.03~ 1.6 . 105 0.17 0.17
g 0.0087 0.36 260 2.2 120 0.09 0.26 0.36

20 G r 0.060 2.0 74 0.15 0.15
g 0.023 0.44 215 1.8 90 0.09 0.16 0.260

30 G r 0.24 4.3 87 0.37 0.37 0.19
g 0.14 0.21 740 3.3 195 0.16 0.64 0.80 0.40

92 0.25 0.25 0.17
14

0.46 361 2.5 120 0.13 0.32 0.46 0.31
0.26 2~0 0.6~ ~2

neer 0 G r 0.19 9.4 66 0.62 0.62 0.31
g 0.015 0.50 570 3.6 125 0.29 0.45 0.74 0.37

10 G r 0.065 2.0 92 0.18 0.18
g 0.039 0.46 230 3.4 70 0.11 0.24 0.34

15 G r 0.062 1.8 93 0.17 0.17
g 0.024 0.20 410 2.5 160 0.08 0.40 0.48

20 G r 0.050 3.4 80 0.27 0.27 0.14
g -0.025 0.26 430 2.7 180 0.11 0.49 0.60 0.30

83 0.31 0.31 0.20
13

410 130 0.15 0.40 0.54 0.37
140 48
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V data fit Ie
(tV) (pA)

11 T1 12
(pA) (.) (.)

T2

(.)
01

(nC)
02

(nC)
01+02 Ol

(nC) (nC)

opl 10 G r 0.031 3.8 68 0.26 0.26 0.13
CJ -0.011 4.1 62 0.12 560 0.25 0.07 0.32 0.16.

15 G r 0.057 4.3 27 0.12 0.12
CJ 0.037 9.5 13 0.7 83 0.12 0.06 0.18

20 G r 0.11 3.9 60 0.23 -_. 0.23
CJ 0.089 4.9 20 1.7 105 0.10 0.18 0.28-

30 G r 0.24 6.2 140 0.87 0.87 0.43
r 0.24 O.Sf 150 5.3 130 0.13 0.69 0.82 0.41

- 74 0.37 0.37 0.23\-- 7 48

T 4.8 61 2.0 220 0.15 0.25 0.4 0.26
3.6 63 2.3 230

op2 10 C r 0.075 2.0 105 0.21 0.21 0.11
CJ 0.0078 2.0 40 0.80 280 0.08 0.22 0.30 0.15

15 C r 0.073 3.2 61 0.20 0.20
CJ 0.024 3.5 38 0.52 260 0.13 0.14 0.17

20 G • 0.095 3.6 62 0.22 0.22
g 0.042 3.9 39 0.61 240 0.15 0.15 0.30

30 G r 0.30 6.4 82 0.52 0.52 0.26
g 0.10 6.3 65 0.75 540 0.41 0.41 0.81 0.41

78 0.29 0.29 0.20
21

3.9 46 0.67 330 0.19 0.23 0.40 0.26
1.8 13 0.13 140

neer 0 G r 0.16 5.9 84 0.50 0.50 0.25
CJ 0.10 7.3 52 0.89 300 0.38 0.27 0.65 0.32

10 G • 0.071 2.1 89 0.19 0.19
r -0.042 2.2 72 0.24 970 0.16 0.23 0.39

15 G • 0.10 2.5 72 0.18 0.18
r -0.063 2.5 59 0.32 1100 0.15 0.35 0.50

20 G r 0.067 3.5 87 0.30 0.30 0.15
g 0.01 4.3 57 0.55 310 0.25 0.17 0.42 0.21

83 0.29 0.29 0.19
'1.6

60 670 0.24 0.23 0.49 0.37
8.:5 420
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