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United Kingdom Atomic Energy Authority 

te londen. 

Ionehbron. 

De uitvinding heeft betrekking op een ionenbron en heeft 

meer in het "bijzonder betrekking op een met een enkelvoudig punt 

werkendê bron van metaalionen. 

Yolgens de uitvinding wordt een ionenbron verschaft, welke 

een electrode heeft die uit ten minste een lichaam bestaat dat 

van een zodanig materiaal is, dat het op volmaakte wijze door een 

vloeibaar materiaal bevochtigd wordt, waarvan ionen door de bron 

afgegêven moeten worden en . dat niet door dat materiaal aangetast 

of gecorrodeerd kan worden, en een begrenzing heeft waarvan de 
zzch 

kromtestraal zodanig is datveen straal van het vloeibare materiaal 

zal vormen en aan de begrenzing van de electrode onder de invloed 

van een electrisch veld verankerd zal worden, en middelen om het 

ioniserende electrische veld toe te voeren, en een reservoir voor 

het materiaal waarvan de ionen door de bron afgegeven- moeten wor-

den. 

De electrode kan een met een enkelvoudige puntvorm uitgerust 

lichaam zijn, een stelsel van gepunte lichamen, of een blad mate-

riaal waarvan een rand aangescherpt is teneinde de eindbegrenzing 

te realiseren, waarop de straal wordt gevormd. Wanneer de elec-

trode eén blad materiaal is, dan wordt de term "straal" (jet) be-

doeld van toepassing te zijn op de laag van vloeibaar materiaal, 

waarvan ionen door de bron geëmitteerd moeten worden, die zich 

langs de rand van het blad vormt, en niet van toepassing te zijn 

op iê afzonderlijke punten of uitsteeksels die zich aan de buiten-

rand van de laag onder invloed van het ioniserende veld vormen. 

Volgens de uitvinding wordt er bij een bepaalde uitvoering 

een mét een enkelvoudig punt werkende ionenbron verschaft, die 

bevat een electrode gemaakt van zodanig materiaal, dat hij op vol-
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maakte wijze door een vloeibaar materiaal bevochtigd wordt, waar-
van ionen door de 'bron geëmitteerd moeten worden en dat niet door 
dat materiaal gecorrodeerd kan worden, en die een punt heeft met 
een zodanige kromtestraal dat slechts een enkele straal van vloei-
baar materiaal, waarvan ionenrdoor de bron afgegeven moeten wor- 5 
den, zich zal vormen en aan de punt van de electrode verankerd 
zal worden onder invloed van een ioniserend electrisch veld, en 
middelen om het ioniserende electrische veld toe te voeren, en 
een reservoir voor het te ioniseren vloeibare materiaal. 

Bij voorkeur is het vloeibare materiaal een sme'H-ine taal 10 
het reservoir bevat een de electrode omringend omhulsel of man-
tel. Er kunnen eveneens middelen zijn aangebracht om warmte aan 
het metaal toe te voeren, zodat dit in de gesmolten toestand ge-
houden wordt. 

Er kunnen voor het vormen van de electrode verschillende 15 
materialen gebruikt worden, bijvoorbeeld kan de electrode van 
metaal, glas of een keramisch materiaal zijn gemaakt. De criteria"' 
zijn deze dat de electrode niet door het door de bron af te geven 
materiaal gecorrodeerd moet worden, en dat de electrode op vol-
maakte wijze door het vloeibare materiaal bevochtigd moet worden, 20 
teneinde te verzekeren dat de film van vloeibaar materiaal, die 
op het oppervlak van de electrode wordt gevormd, te allen tijde 
een gelijkmatige dikte heeft. Wanneer het reservoir eon do oloo-
trode omringende mantel is, behoort het einde van de electrode 
eveneens uit de mantel met een zodanige hoeveelheid te steken 25 
dat de door het vloeibare materiaal gevormde meniscus niet met de 
toevoer van vloeibaar materiaal aan het einde van de electrode 
interfereert. Aan de andere kant behoort de electrode niet met 
een zodanige lengte uit te steken, dat er in de toevoer van vloei-
baar materiaal aan het einde van de electrode onregelmatigheden 30 
veroorzaakt worden. In de praktijk is gebleken, dat de lengte 
van uitsteking in het gebied van 0,1 tot 0,2 cm moet liggen. 

De kromtestraal van het einde van de electrode moet in een 
gebied liggen, waarvan de ondergrens bepaald wordt door de eis 
van veldvorming en ankering aan het einde van de electrode van 35 
een straal van vloeibaar materiaal, hetgeen een wezenlijke in-

7 7 0 3 9 8 f 



leiding is voor een stabiele en intense ionenemissie, en waar-
van de "bovengrens bepaald wordt door de els om te verzekeren dat 
er op het einde van de electrode slechts één straal wordt gevormd. 
In de praktijk is di't gebied gebleken te liggen van 1-10 micron. 

De dikte van de electrode is niet critisch. Wanneer de elec-
trode van één of meer gepunte lichamen is gemaakt, dan is ten 
behoeve van de mechanische stabiliteit, gemak van vervaardiging 
en hantering een diameter groter dan bij benadering 100 micron 
bevredigend. 

Be uitvinding zal bij wijze van voorbeeld nader worden toe-
gelicht met verwijzing naar de bijbehorende tekeningen, waarin: 

fig. 1 een dwarsdoorsnede geeft van een met een enkelvoudige 
punt werkende ionenbron volgens de uitvinding; 

fig. 2 een weergave geeft van een andere uitvoering van de 
uitvinding, en 

fig. 3 een weergave geeft van een derde uitvoering volgens 
de uitvinding. 

In fig. 1 van de tekeningen is seó. met een enkelvoudige 
punt werkende bron aangegeven voor het afgeven van lithiumionen, 
bestaande uit een centrale electrode 1 van wolframdraad, die een 
diameter heeft van ongeveer 100 micron. De electrode 1 is gepunt 
en heeft een top of punt 2 met een kromtestraal van ongeveer 
5 micron. De electrode 1 wordt omringd door een buis 3» die even-
eens van wolfram is gemaakt, van waaruit de electrode 1 met onge-
veer 0,1 cm uitsteekt. De diameter van de buis 3 bedraagt 150 
micron en de ruimte tussen de electrode 1 en de binnenwand van 
de buis 3 fungeert als een reservoir voor gesmolten lithiummetaal 
5, waarvan ionen door de bron moeten worden afgegeven. Teneinde 
te waarborgen dat de electroden volledig door het lithium 5 be-
vochtigd worden, wordt de samengestelde bron vóór het vullen van 
do bulf? <3 nwL LUItlum, fteirej.fiigö éni>j< in brji nLuims<• 
stromende waterstof te verhitten. In bedrijf wordt de tuiuperatutu-
van de ionenbron op een juist boven het smeltpunt van het lithium 
gelegen temperatuur gehouden. 

Het electrisch veld dat nodig is om het lithium te ioniseren, 
wordt tussen de electrode 1 en een dichtbij met opening voorziene 
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electrode 6 opgewekt. Gewoonlijk wordt de ioniserende spanning 

aan de electrode 1 toegevoerd» 

In fig. 2 is een andere ionenbron van alkalimetaal volgens 

de uitvinding aangegeven, die een electrode 21 bevat in de vorm 

van een blad wolfram, met een dikte van bij benadering 100 micron 

en een lengte van ongeveer 5 emu De rand 22 van de electrode 21 

is aangescherpt tot een dwarskromtestraal van ongeveer 5 micron. 

Een dergelijke kromtestraal heeft tot gevolg, dat een laag 

van vloeibaar alkalimetaal aan de rand 22 van de electrode 21 

wordt gevormd. Onder de invloed van een ioniserend electrisch 

veld vormt de rand van deze laag zich tot een aantal punten of 

uitsteeksels. De electrode 21 wordt omringd door een omhulsel 23, 

die eveneens van wolfram is gemaakt en waaruit de electrode met 

ongeveer 0,1 cm uitsteekt. Het omhulsel 23 is met een spleet van 

ongeveer 25 micron van dè electrode 21 gescheiden, waardoor een 

reservoir wordt verkregen voor het alkalimetaal, waarvan ionen 

door de bron afgegeven moeten worden. 

Het electrisch veld dat nodig is om het alkalimetaal te ioni-

seren, wordt tussen de electrode 21 en een nabij met opening uit-

geruste electrode 24 opgewekt op een wijze gelijk aan die welke 

reeds ten aanzien van de eerste uitvoering is beschreven. 

Evenals eerder wordt de bron tijdens gebruik, bedreven op 

een temperatuur, welke juist boven het smeltpunt van het betrok-

ken alkalimetaal is gelegen. 

In fig. 3 is een andere uitvoering volgens de uitvinding aan-

gegevenj waarin de electrode uit een stelsel 31 van afzonderlijke 

wolframdraden bestaat, die elk gelijk zijn aan die welke in samen-

hang met de eerste uitvoering volgens de uitvinding beschreven 

zijn. Het stelsel 31 van wolframdraden wordt door een wolfram-

omhulsel 32 omringd. Evenals eerder steken de de electrode 31 

vormends dradon uit het omhul sol ov§v een af o tand van ong-eyee!? 

0,1 cm en er is een spleet van bij bonadoring 2|) luiorun bunnon 

het omhulsel 32 en de electrode 31, zodat een reservoir verkre-

gen wordt voor het alkalimetaal, waarvan ionen door de bron afge-

geven moeten worden. 

Opnieuw wordt een nabij met opening uitgeruste electrode 33 
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aangebraoht teneinde het mogelijk te maken dat het vereiste ioni-

serende electrische veld opgewekt wordt, waarbij de bron op een 

juist boven het smeltpunt van het alkalimetaal gelegen tempera-

tuur wordt bedreven, van welk metaal ionen door de bron afgegeven 

moeten worden. 

In alle beschreven uitvoeringen kan het nodig zijn om een 

extra verhitting aan te brengen om veilig te stellen, dat het 

metaal, waarvan ionen door de bron afgegeven moeten worden, zich 

in vloeibare toestand bevindt. Dit kan op geschikte wijze elec-

trisch gebeuren. 

De door de beschreven bronnen opgewekte ionenbundels kunnen 

door de toepassing van op de juiste wijze geplaatste en gevormde 
op 

electroden gecollimeerd, opnieuw gefocusseerd o£vandere wijze ge-

richt worden. 

Ofschoon de bronnen beschreven zijn in samenhang met de 

emissie van lithiumionen in het bijzonder, en alkalimetaalionen 

in het algemeen, kunnen dergelijke bronnen met andere materialen 

gebruikt worden op voorwaarde, dat er aan de twee criteria van be-

vochtigbaarheid en niet-corrosie voldaan wordt. Bijvoorbeeld kan 

een glasachtige met koolstofoppervlak voorziene electrode ge-

bruikt worden om ionen' van aluminium of silicium teweeg te 

brengen, of kan een electrode gebruikt worden met een oppervlak 

van aluminiumoxyde om nikkelionen teweeg te brengén. 

C O F C L t r S I E S 

1. Ionenbron, g e k e n m e r k t d o o r e e n electrode 

(1,21,31), die van zodanig materiaal is dat het volkomen door een 

vloeibaar materiaal (5) bevochtigd kan worden, waarvan ionen door 

de bron afgegeven moeten worden, en die niet door het materiaal 

gecorrodeerd kan worden, en die een eindbegrenzing (2,22) heeft, 

waarvan de kromtestraal zodanig is dat er zich een straal van het 

vloeibare materiaal zal vormen, die aan de eindbegrenzing (2,22) 

van de electrode (1,21,31) verankerd wordt onder invloed van een 
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eleotrisoh veld, middelen om het ioniserende eleotrisohe veld 

(6,24,33) toe te voeren^ en een reservoir (3,23,32) voor de mate-

riaalionen die door de bron afgegeven moeten worden. 

2. Ionenbron volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k , dat de electrode (1) een enkelvoudig gepunt lichaam is. 5 

3. lonenbron volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e:'i? k , dat de electrode (31) een stelsel van gepunte lichamen 

omvat. 

4. Ionenbron volgens conclusie 1 , m e t h e t k e n -(3 

m e r k , dat de electrode een blad matèriaal (21) is, waarvan 10 

een rand (22) aangescherpt is om de eindbegrenzing te vormen. 

5. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de kromtestraal van de eindbegrenzing 

van de electrode tussen 1 en 10 micron ligt. 

6. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 15 

h e t k e n m e r k , dat het reservoir een omhulling (6,23,32) 

omvat, die de electrode (1,21,31) omringt, waarbij de electrode 

(1,21,31) uit het reservoir (6,23,32) over een zodanige afstand 

uitsteekt, dat de door het vloeibare materiaal gevormde meniscus 

niet met de toevoer van vloeibaar materiaal naar de eindbegren- 20 

zing van de electrode tussenbeide komt. 

7» Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de electrode (1,21,31) over een af-

stand van 0,1 tot 0,2 cm uit de omhulling (6,23,32) uitsteekt. 

8. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, g e - 25 

k ' e n m e r k t d o o r middelen om het materiaal, waarvan 

ionen door de bron moeten worden afgegeven, in de vloeibare toe-

stand te houden. 

9. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de electrode (1,21,31) van een vuur- 30 

vast metaal is gemaakt. 
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10. Ionenbron volgens conclusie 9 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat het vuurvaste metaal wolfram is. 

11. Ioneribron volgens één der conclusies 1-8, m e t h e t 
k e n m e r k , dat ten minste dat deel van het oppervlak van 
de electrode (1,21,31), dat in aanraking is met het vloeibare l 
materiaal waarvan ionen door de "bron afgegeven moeten worden, 
van een glasachtig materiaal is gemaakt. 

12. Ionenbron volgens conclusie 1 1 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat het glasachtige materiaal glasachtig koolstof is. 

1J. Ionenbron volgens één der conclusies 1 - 8 , m e t h e t 1C 
k e n m e r k , dat ten minste dat deel van het oppervlak van 

/ \ ke-t de electrode (1,21,31;, dat in aanraking is metvte ioniseren 
materiaal, van keramisch materiaal is gemaakt. 

14- Ionenbron volgens conclusie 13, m e t h e t k e n -
m e r k , dat het keramische materiaal aluminiumoxyde is. 15 

15» Ionenbron met enkelvoudige punt, g e k e n m e r k t 
d o o r e e n electrode (1), die van zodanig materiaal is dat 
het door een vloeibaar materiaal, waarvan ionen door de bron af-
gegeven moeten worden, volkomen bevochtigd wordt, die niet door 
dat materiaal gecorrodeerd kan worden en die een top (2 ) heeft 20 
met een zodanige kromtestraal dat slechts een enkelvoudige 
straal van vloeibaar materiaal, waarvan ionen door de bron afge-
geven moeten worden, zich zal vormen en aan de top (2) van de 
electrode (l) verankerd zal worden ónder invloed van een ioni-
serend electrisch veld, middelen (6) om het ioniserende elec- 25 
trische veld toe te voeren, en een reservoir (3) voor het te 
ioniseren vloeibare materiaal. 

16. Ionenbron volgens één der voorgaande conclusies, g e -
k e n m e r k t d - o o r ten minste een andere electrode. 
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