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prognose 1. Technologisch gezien biedt de methode goede 
perspeetieven. Verdere ontwikkeling van het 
gereedschap en van de .agneetapoel zal 
noodzakelijk zijn. 

2. Een oordeel over fabricagemethoden en kost-I 
prijsaapecten in serie v groot serie, ot : 
Jl8.ssaproductie zal verdere studie en ont
wikkeling vragen. 

3. Een vergelijkend onderzoek naar de mogelijk
heid van tabricage met behulp van hydro
forming of door toepasaing 'van rubbergereedt 
schap onder een normale pers verdient ! 
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1. Onderwerp van onderzoek 

Op verzoek Tan P.T.I. Hilversum, Hr. P. Jongas, atdeling 

Mat. keuring, is een orienterend onderzoek ing.steld naar de 

mogelijkheid tot bet aanbrengen van een doorlopende protielril 

in afschermaontage-bussen volgens tekening NG 238 01. 
GeBien het Beer voorlopige karakter Tan het experiment, waarbij 

vooral is gelet op de principiele mogelijkheden weLte het electro

magnetische vervormingsproces in deze kan bieden t i8 weiDig aan

dacht gegeven aan voranauwkeurigheid. 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de in het laboratoriua 

ontwikkelde installatie, waarbij beschikt ken worden over een 

energie van + 7500 J., door ontlading van een condensator--
batterij van 4-6 fF bij een .ax. spanning van 18 It'!. 

2. Uitvoerinl 

Teneinde de impedantie in het circuit gering te houden, waardoor 

een gunstige ontladingsvorm wordt verkregen, is de matrijs waarin 

gevormd wordt, uit hard-weetsel vervaardigd - zie fig. 1. 

Het gevormde product wordt getoond in tig. 2, waaruit blijkt dat 

bijzondere maatregelen in verband met Terwijderbaarheid van de 

matrijs genomen moaten worden. 

In totaal zijn een drietal meer detinitieve proeven gedaan • 

• ) Spoel verTaardigd uit koper-strip, 10 x 5 am., condenaator 

spanning 15,5 k' ., isolatie tri-acetaat folie. 

Hier.ede is object no. 1 vervormd. 

Tengevolge van de provisorische constructie van de spoel en de 

op de spoel werkende reactiekrachten t is deze na het experiment 

ernstig vervormd. 

Bet is een eenvoudige zaak de situatie voer een detinitieTe 

toepassing te verbeteren. 

Opgemerkt wordt echter dat d. detormatie in de ril op de hoeken 

van de bus niet gelijkmatig is, daar de spoel niet precies 

gelijkvormig .et de kromming in de hoeken verloopt. 
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b) Spoel vervaardigd van koperlitze met kunatatot-isolatie, 

condensatorspanning 18 kV , tri-acetaat isolatie tussen spoel 

en werkstuk. 

Hiermede is object no. 2 vervormd. 

De veel slappere spoel volgt de kromming in de hoeken van de 

bus beter, en de deformatie is dan oOk gelijkmatiger. 

De spoel explodeert volle dig als gevolg van de reactiekrachten. 

c) Spoel van koperlitze met kunststof-iaolatie bevestigd op het 

werkstuk, zodat de spoel zeer precies het oppervlak volgt. 

Condensatorspanning 18 kV ; de spoel explodeert. 

Biermede is opject no. 3 vervormd. 

De effectieve werking is duidelijk Jroter dan in de vorige 

gevallen als gevelg van de zeer geringe afstand tussen spoel 

en werkstuk. Er is zelfs een begin van acheurvorming en de 

deformatie in de hoeken is goed. Minder scherpe overgang op 

de rand van de ril zou wenselijk zijn. 

De methode wordt door ons "e l ec tro-magnetische vervorming met 

verloren spoel" genoemd. 

,. Conclusie 

In technologisch opzicht biedt de electro-magnetische methode 

goeds perspectieven voor de vervaardiging van dit specitieke 

product. 

De productie snelheid wordt volkomen bepaald door de oplaad

snelheid van de condensatorenbatterij, zodat toepassing van de 
I 

methode waarschijnlijk beperkt zal blijven tot enkel- en klein.eri. i 

fabricage. 

Verder onderzoek dient te worden gedaan naar verbetering van de 

spoelconstructie, indien althans de methode van de verloren spoel 

buiten beschouwing wordt gelaten, hetgeen nog niet onmiddellijk 

voor de hand ligt. 

Voor routine-to.passing zal verdere ontwikkeling van het gereedschap 

noodzakelijt zijn. 

Een evident bijkomstig voordeel van de methode is, dat de bus in 

zijn totaal niet, ot nauwelijks meetbaar vervormd wordt, ala ge~ 
van de zeer l~laat.elJjk.e werking \Tan het electro-magnetisch veld. 
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Figuur 1 Matrijs uit NOTotext 
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Figuur 2 Gevormd produc t van Aluminium 
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