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Samenvatting 

Bij de fabricage van afbuigspoelen van beeldbuizen treden fabricage-problemen op die 
reeds in het ontwerpproces beperkt kunnen worden. 

Om na te gaan of een door electron-optische ontwerpers ontworpen spoelontwerp ook 
mechanisch realiseerbaar is, dient er o.a. rekening te worden gehouden met vulfactor
limieten. Deze vulfactor-limieten geven de maximale vulgraad van een draadpakket in de 
wikkelmal weer. Ais deze vulfactor-limieten worden overschreden dan zouden er 
ontoelaatbare fabricage-problemen moeten optreden. Dit blijkt met de huidige vulfactor
limieten in de praktijk niet het geval te zijn, deze worden vaker ongestraft overschreden. 
Om van de huidige vulfactor-limieten 'harde' vulfactor-limieten te maken is het 
noodzakelijk om de vulfactor-definitie te wijzigen. 

Door de vulfactor-definitie te herzien en de hantering hiervan aan te passen, wordt 
getracht om: - het verschil tussen de theoretisch berekende beeldkwaliteit van het 

electron-optische spoelontwerp en de praktische beeldkwaliteit van de 
afbuigspoel te verkleinen, waardoor het aantal lange en kostbare iteratie
lussen in het spoelontwerp verminderd en sneller doorlopen kan worden. 
Dit dient te gebeuren door DUCAD (het programma dat momenteel voor 
het spoelontwerp gebruikt wordt) een nauwkeurigere Input voor de 
vulfactor te geven. Om dit te kunnen doen is het nodig om te kijken naar 
de vulfactor-verdeling van de draad over de malspleet en de factoren die 
hierop van invloed zijn. 
- degelijke vulfactor-limieten op te stellen, waaraan niet ongestraft getornd 
kan worden. 

Hieruit voigt een vulfactor-model. 

Er wordt vervolgens aangegeven hoe in de toekomst gebruik moet worden gemaakt van 
vulfactoren bij het ontwerpen van afbuigspoelen. Hierbij is het belangrijk dat de 
bibliotheek met vulfactor-gegevens voortdurend wordt aangevuld met voor een 
toekomstig spoelontwerp belangrijke gegevens. 

- Philips I.T.C. Eindhoven· 2 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

Inhoudsopgave 

Voorwoord ............................................... . 1 

Samenvatting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Inhoudsopgave ............................................ . 3 

Hoofdstuk 1 Inleiding .................................... . 5 
1.1. De werking van kleurenbeeldbuizen .............. . 5 
1.2. De werking van deflektie-units .................. . 6 

Hoofdstuk 2 De fabricage van afbuigspoelen ..................... . 8 
2.1 . De wikkeldraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

2.1.1. De solide-draad ....................... . 8 
2.1.2. De litze-draad ........................ . 9 

2.2. De wikkeltechniek .......................... . 9 
2.3. Het wikkelproces .......................... . 9 

2.3.1. De wikkelmachine ......... " ............ . 9 
2.3.2. Het wikkelen ......................... . 12 
2.3.3. Het bakken en persen ................... . 12 
2.3.4. Het uitnemen ........................ . 12 

Hoofdstuk 3 Problemen bij de tabricage van afbuigspoelen ........... . 14 
3.1. Problemen afhankelijk van de (Iokale) vulgraad 

van afbuigspoelen .......................... . 14 
3.1.1. Kort§.luitwindingen (KSW) ................. . 14 
3.1.2. Losse windingen ...................... . 15 
3.1.3. Inbranding .......................... . 16 

3.2. Andere fabricage-problemen ................... . 17 
3.2.1. Malvervuiling ......................... . 17 
3.2.2. Contactering ......................... . 17 
3.2.3. Cyclustijd ........................... . 17 
3.2.4. Stank ............................. . 17 

Hoofdstuk 4 Het in de ontwerp-tase beperken van fabricage-
problemen van afbuigspoelen m.b.v. vulfactoren .......... . 18 
4.1 . Het waarom van vulfactoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
4.2. De huidige vulfactor-definitie ................... . 18 
4.3. Probleemstelling ........................... . 19 
4.4. Doelstelling............................... 21 
4.5. Werkwijze ............................... . 21 

Hoofdstuk 5 Voorkomen van fabricage-problemen m.b.v. een 
vulfactor-model ............................... . 22 
5.1. Wijziging van de vulfactor-definitie ............... . 22 

5.1.1. Het waarom van een andere vulfactor-
definitie ................................ . 22 
5.1.2. De nieuwe vulfactor-definitie ............... . 23 

5.2. De vulfactor-verdeling van de draad in de 
malspleet ............................... . 25 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 3 



Hoofdstuk 6 

Hoofdstuk 7 

- Vulfactoren van afbuigspoelen -

5.2.1. De theoretische vultactor-verdeling. . . . . . . . . . . . 25 
5.2.2. De theoretische invloed van factoren op 
de vulfactor-verdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
5.2.3. De praktische vulfactor-verdeling . . . . . . . . . . . . . 32 
5.2.4. De praktische invloed van factoren op 
de vulfaclor-verdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

5.3. Vulfactor-limieten........................... 49 
5.3.1. Theoretische vulfactor-limieten. . . . . . . . . . . . . . . 49 
5.3.2. Praktische vulfactor-limieten ................ 51 

Gebruik van het vulfactor-model bij het ontwerpen 
van afbuigspoelen .............................. 54 
6.1. Gebruik van het vulfactor-model. . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 
6.2. Beperkingen van het vulfactor-model. . . . . . . . . . . . . . . 56 
6.3. Aannames bij het vulfactor-model. . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Conclusies en aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Literatuurverwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 4 



- Vullactoren van afbuigspoelen -

Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1. De werking van kleurenbeeldbuizen 

De kleurenbeeldbuis (zie fig 1.1.) is uit de volgende onderdelen samengesteld: 
scherm, masker, binnenconus, conus, deflectie-Unit en kanon. 
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fig 1.1. De kleurenbeeldbuis 

Het scherm en de conus samen vormen een afgesloten ruimte waarbinnen vacuum 
heerst, waarbij de binnenkonus dient als magnetische afscherming. Het kanon van de 
kleurenbeeldbuis be staat uit drie kanonnen. Een kanon voor het rode beeld, een voor 
het groene beeld en een voor het blauwe beeld. Het opnemen, overbrengen en 
weergeven van T.V.-beelden met het behoud van de kleurindruk is gebaseerd op de 
ervaring dat men vrijwel elke kleurindruk kan weergeven door de drie grondkleuren 
rood, groen en blauw in een bepaalde intensiteitsverhouding bij elkaar te voegen. 

Het kanon is een kathode-straalbuis die elektronen afschiet op het scherm dat als 
anode dient. Vlak voordat de elektronen het eigenlijke scherm treffen, gaan ze 
achtereenvolgens door het masker en een aluminiumlaag, en treffen de fosforlaag die 
op het scherm zit. 

- Philips !.T.e. Eindhoven • 5 
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Op die plaats van het masker waar zich een opening in het masker bevindt, gaan de 
bundels door deze opening. Waar geen opening is, worden de bundels afgeschermd. 

Voor de fosforlaag bevindt zich een aluminium-Iaag, die zeer dun is. De 
elektronenbundel kan hier doorheen gaan. De lichtstralen die door het fosforscherm 
worden uitgezonden, zijn voor de helft naar de binnenzijde van de beeldbuis gericht en 
voor de andere helft naar buiten. Het aluminiumlaagje reflecteert het naar binnen 
gerichte licht direct op de plaats van zijn ontstaan en hierdoor wordt de helderheid 
vergroot. 

Ais de elektronen door de 10sforlaag heengaan, straalt deze fosforlaag licht uit. Er wordt 
m.b.v. het masker voor gezorgd dat het fosforscherm op de plaatsen waar de 
elektronenbundel uit het 'rode' kanon het scherm treft, bestaat uit fostor dat rood licht 
uitstraalt; en waar de elektronenbundel uit het 'groene' kanon het scherm treft de 
groene fostor aanwezig is en de trefplaatsen van de elektronenbundel uit het 'blauwe' 
kanon blauwe fosfor bezit. Zo zijn er per maskergat drie fosforstippen aanwezig. 

Er worden bij de T.V. vijfentwintig beelden per seconde op het beeldscherm 
weergegeven, en om de flikkering op te heffen wordt lijnverspringing (zie fig 1.2.) 
toegepast. Een beeld is opgebouwd uit 625 horizontale lijnen. De elektronenbundels 
worden door de deflectie-unit zodanig afgebogen dat de aftasting begint in de 
linkerbovenhoek en eindigt in het midden van de laatste lijn door voortdurend lijn voor 
lijn, van links naar rechts op het scherm te 'schrijven'. Hiema springt de aftasting terug 
naar midden-boven en de cyclus wordt herhaald. 

fig 1.2. Het 'beschrijven' van het beeld 

Het masker heett ±400.000 gaten. Een beeld is dus opgebouwd uit 400.000 punten 
bestaande uit drie kleurendots. Het elektronenkanon slaat tel kens een horizontale lijn 
over en moet dus in een seconde 25*400.000/2 punten aftasten. Het kanon wordt dus 
met een frequentie van 4.5 MHz aangestuurd. 

1.2. De werking van deflectie-units 

Het afbuigen van elektronen kan verwezenlijkt worden door elektrische en magnetische 
velden. In verband met een aantal nadelige tactoren in kathodestraalbuizen voor T.V.
toestellen wordt afbuiging door elektrische velden niet toegepast. Vandaar de keuze van 
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afbuiging door magnetische velden. 

Het gaat erom de elektronen zodanig af te buigen dat op elk punt van het scherm 
voldaan wordt aan de eisen van convergentie, landing(kleurzuiverheid), raster en 
spotvorm. Convergentie is de mate waarin de drie elektronenbundels op het scherm 
vallen en raster is de mate waarin een gerasterd patroon op het scherm vervormd wordt 
afgebeeld. 

Om een magneetveld op te wekken be staat een deflectie-unit (zie fig 1.3.) uit twee paar 
spoelen, een yokering en correctie-middeleri. Deze correctie-middelen worden zoveel 
mogelijk vermeden. Dit gebeurt door hoge eisen aan de kwaliteit van de spoel te 
stellen. 

fig 1.3. De deflectie-unit 

Het optisch beeld wordt verkregen door de elektronenstralen lijnen te laten schrijven. 
Hiertoe is een veld nodig dat als functie van de tijd varieert. Dit veld bestaat uit twee 
deelvelden. Een deelveld wordt opgewekt door twee lijnspoelen die zorgen voor de 
horizontale afbuiging. Het andere deelveld wordt opgewekt door twee beeldspoelen die 
zorgen voor de verticale afbuiging. Dit veld dient zodanig te zijn dat een zo zuiver en 
zo onvervormd mogelijk beeld op het beeldscherm verkregen kan worden. De yokering 
dient ervoor om het magnetisch veld binnen de deflectie-unit te versterken en 
strooivelden buiten de unit te onderdrukken. Dit gebeurt door de fluxlijnen buiten de 
spoelen 'kort te sluiten'. De correctie-middelen bei'nvloeden het magnetisch veld 
plaatselijk. 
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Hoofdstuk 2: De fabricage van afbuigspoelen 

2.1. De wikkeldraad 

Wikkeldraden voor afbuigspoelen. die in een mal gewikkeld worden en een zelfdragend 
karakter moeten hebben, zijn opgebouwd uit een koperkem, met daar omheen een 
isolatielaag, een thermoplaclaag en een laagje smeermiddel. 

De koperkem is nodig voor het realiseren van het magneetveld. Ter voorkoming van 
sluiting tussen tegen elkaar liggende draden is de koperkem omgeven door een 
isolatielaag. Ais materiaal voor de isolatie wordt meestal een isolatielak op basis van 
polyurethaan (of bij zeer hoge temperaturen polyesterimide) gebruikt. 

Thermoplac, gemodificeerde epoxy of polyamide, wordt aangebracht om de spoelen 
zelfdragend te maken. Dit gebeurt door een stroom gedurende enige seconden door het 
koper te leiden. Door de warmte-ontwikkeling verweekt de thermoplac en worden de 
windingen aan elkaar gebakken, zodat de spoel na afkoelen vormvast wordt en 
hanteerbaar is. ' 

De buitenste laag van de wikkeldraad is een smeermiddel, meestal paraffine. Deze is 
aangebracht om tijdens het wikkelen de glij-eigenschappen van de draad op de vlerken 
en de mal te verbeteren. Zonder deze smeermiddellaag glijdt de draad niet goed in de 
mal, en wikkelen de draden 'natuurlijk', d.w.z. zonder aan te persen, te hoog op, 
waardoor de perskracht aanzienlijk verhoogd moet worden om de gewenste 
spoelgeometrie te verkrijgen. 

Er zijn twee typen wikkeldraad: - De solide-draad 
- De litze-draad 

2.1 .1. De solide-draad 

De solide-draad (zie fig 2.1.) is opgebouwd uit een koperkem die varieert in diameter 
van 200 tot 400 f.1m, met daar omheen een isolatielaag van' ±17 f.1m dikte, een 
thermoplaclaag van ±11 tJ.m dikte en laagje smeermiddel van ±D.OS f.1m dikte. 

L.. thermoplac 
~ 

~ 
E isolatie 

.!! 
"Q 

I! koper 
Q.I 
>-
0 smeermidde 1 

fig 2.1. De solide-draad 
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2.1.2. De litze-draad 

Hogere frequenties hebben een verhoging van de temperatuur van de spoel tot gevolg. 
Omdat dit bij gebruik van solide-draad een ontoelaatbare warmte-ontwikkeling kan 
opleveren, is de litze-draad ontwikkeld. Litze-draad wordt gebruikt als stromen met hoge 
frequenties nodig zijn en een lage impedantie gewenst is. 

De litze-draad (zie fig 2.2.a. en fig 2.2.b.) bestaat uit een niet-ge'isoleerde kemdraad 
met daar omheen zeven ge'isoleerde kransdraden. De blanke kemdraad heeft een 
diameter van 150 11m. De kransdraden bestaan elk uit een koperkem met een diameter 
van 107 11m, met daar omheen een isolatielaag van ±4 j.1m dikte. Om dit geheel heen 
zit een isolatielaag met een dikte van 6 j.1m. De thermoplaclaag, die daar weer omheen 
zit, heeft een dikte van 10 11m. Ook bij de litze-draad is de buitenste laag smeermiddel 
met een dikte van ±O.05 11m. 

lO(Um the~oplac 

6 fUm f'olyuretJlaan 

kransdraad met 3 a 4tum 
poly ..... ethaah 

_~- b l.anke ket'ndt'aad 

fig 2.2.a. De litze-draad fig 2.2.b. Detail van de litze-draad 

2.2. De wikkeltechniek 

Het doel van het wikkelen is een stroomvoerende spoel temaken, waardoor een 
elektromagnetisch veld kan worden opgewekt. Aangezien het bij deze spoel primair om 
het veld gaat, zal het ontwerp er veelal op gericht zijn zoveel mogelijk windingen in een 
beperkte ruimte onder te brengen. De spoelen worden gewikkeld volgens de 
wildwikkelmethode. Hiermee wordt bedoeld dat er niet gericht gewikkeld wordt. Bij deze 
wikkeltechnieken is het vooraf niet te bepalen waar de individuele windingen in de 
wikkelmal precies terecht komen. 

2.3. Het wikkelproces 

2.3.1. De wikkelmachine 

Het wikkelproces wordt bekeken voor de mosselvormige spoel (zie fig 2.3). De 
mosselspoelwikkelmachine (zie fig 2.4.) is voorzien van een draaitafel, met daarop drie 
wikkelmaUen die tevens als draagblok dienen (zie fig 2.5.). Deze wikkelmallen passeren 
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achtereenvolgens drie werkblokken: - Het wikkelen 
- Het bakken en persen 
- Het uitnemen 

LINE COIL FnAME COIL 

fig 2.3. De mosselvormige afbuigspoel 

bak
contact 

draa': ta fel 

pe~s

stemc:el 

voorraadklossen 

uitneem-uni t 

bakccntact 

fig 2.4. De mosselspoelwikkelmachine 
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WIKKfL-UNIT 
WERKBLOK 

ORAAGBlOK 

BAK- EN U!TN [EM-UNIT 

fig 2.5. Het schema van de mosselspoelwikkeJmachine 

De wikkelmallen (zie fig 2.6.) bestaan uit twee messing maldelen, een vast maldeel en 
een los maldeel, die middels een spie-verbinding t.o.V. elkaar kunnen worden gefixeerd. 
Tussen de maldelen is een open ruimte, de malspleet, waarin de spoel wordt gewikkeld 
m.b.v. een roterende arm: de flyer . 

---

• ltllC)'tlS.t<qmefli~ 

"onq"9""·' ~ 

''''''''''l''~' : · .. · .... 9 \-""'9"'9 , 
ytf~~lIJ1" 
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"-- lOs S9tfOffl 
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'''lUI. prU5J1'\g 1001 

fig 2.6. De wikkelmal 
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V~~r een optimaal wikkelen is het van be lang dat de temperatuur op een constante 
waarde wordt gehouden. De tijdens het bakken ontstane warmte moet daarom zo snel 
mogelijk worden afgevoerd. Daarom is de machine voorzien van een hydraulische 
temperatuurbeheersing. Hiervoor zijn koelkanalen in de mal aangebracht. Door deze 
koelkanalen wordt vloeistof met een geregelde temperatuur door de mal gepompt. 

2.3.2. Het wikkelen 

De wikkeldraad wordt van de klossen afgewikkeld en via kunststof slangen naar de 
pneumatische draadgever geleid. V~~r het optimaal wikkelen is het gewenst dat de 
wikkeldraad strak gehouden wordt door een zo constant mogelijke draadspanning. 
Hiervoor zorgt een pneumatische draadgever. De wikkeldraad wordt door de 
pneumatische draadgever via de holle flyer-as naar de flyer-top gevoerd. Door de flyer 
te roteren glijdt de draad over de vleugels of vlerken in de wikkelmal. Het gevraagde 
toerental van de flyer is instelbaar d.m.v. een traploze elektronische regeling. 

Tijdens het wikkelen kunnen via bowdenkabels pennen in de malspleet worden 
geschoten. Hiermee kan er een pakketverdeling in de spoel aangebracht worden. De 
pennen komen uit het vaste maldeel en dienen loodrecht op het losse matdeet te 
worden geschoten. 

2.3.3. Het bakken en parsen 

Allereerst worden de draaduiteinden, dit worden de uitlopers genoemd. losgeknipt. De 
uitlopers dienen als contacten v~~r de toevoer van de bakstroom. De achtereenvolgende 
bewerkingen die hier plaatsvinden zijn: 1. Voorpersen 

2. Bakken 
3. Napersen en afkoelen 

De spoelen worden aangeperst. m.b.v. persstempels die in de malspleet gedrukt 
worden, om de spoelen op de gewenste maat te krijgen. De spoelen worden gebakken 
zodat ze na het uitnemen vormvast en hanteerbaar zjjn. 

Er wordt eerst voorgeperst, zodat de spoel de goede vorm krijgt. Daarna wordt de spoel 
gebakken door aan elk uiteinde van de draad met een drukrol de draad in te kerven, 
en via de rollen er enkele seconden een gelijkstroom van maximaal 120 Ampere 
doorheen te sturen. Hierdoor wordt de temperatuur zo hoog dat de thermoplaclagen in 
elkaar gaan vloeien. Bij afkoeling van de draden stolt de thermoplac waardoor een 
stevige en stabiele spoel ontstaat. Als de bakstroom te hoog (kortsluitwindingen) of te 
laag (onderbroken winding) is, dan valt de bakspanning automatisch uit. Door de 
temperatuurverhoging treedt uitzetting van het koper op en raakt de spoel uit de goede 
vorm. Daarom wordt er vervolgens. vlak na het afschakelen van de bakstroom, nog een 
keer nageperst. 

2.3.4. Het uitnemen 

Ten behoeve van het uitnemen van de spoel wordt eerst de losse mal losgeschroefd en 
van de vaste mal gescheiden, daama worden de pennen teruggetrokken. De uitnemer 
neemt de spoel uit het vaste maldeel en brengt deze naar de afvoergoot. De mal wordt 
weer gestoten en samengetrokken met een koppelgestuurde schroefverbinding. 
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Omdat de mallen op de wikkelmachine nooit exact hetzelfde kunnen zijn. en het 
wikkelproces nogal gevoelig is. levert iedere mal een specifieke spoel at. Daarom 
worden de spoelen in de afvoergoot per wikkelmal gesorteerd, zodat later tijdens de 
montage door geschikte combinatie van de spoelen een optimale deflectie-unit kan 
ontstaan. 
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Hoofdstuk 3: Problemen bij de fabricage van afbuigspoelen 

3.1. Problemen afhankelijk van de (Iokale) vulgraad van afbuigspoelen 

3.1.1. Kortsluitwindingen (KSW) 

Bij de produktie van de afbuigspoelen worden spoelen gevonden waarin kortgesloten 
windingen voorkomen. KSW ontstaan tijdens het 'heet' napersen. Een hogere 
eindtemperatuur geeft hierbij een hager percentage KSW. Het 'heet' napersen op een 
later tijdstip levert minder KSW op. 

De KSW die in het spoellichaam ontstaan tijdens het wikkelproces kunnen een gevolg 
zijn van: 

- een te hoge (Iokale) vulgraad 
- een slechte draadkwaliteit (isolatie) 
- niet optimale bakcondities (te lang bakken, te hoge baktemperatuur) 
- beschadigingen aan de draad (t.g.v. beschadigingen aan vlerken of 
draadtoevoersysteem) , 
- beschadigingen aan matrijzen (beschadiging van malwanden en pennen) 

Door het testen van de KSW zelf kan ook KSW opgewekt worden, omdat gedurende 1 
a 3 seconden de spanning 2000-3000 Volt is. Oit is 2 a 3 keer zo hoog is als de 
gebruiksspanning. Bij het testen op KSW, zijn er twee tegellgestelde belangen. Aan de 
ene kant moet de test een garantie geven dat goedgekeurde units werkelijk in orde zijn. 
Oit vraagt een zware test. Aan de andere kant mag de test niet te zwaar zijn, zodat 
goede units erdoor beschadigd worden. 

Er zijn drie verschillende typen KSW (zie fig 3.1.) te onderscheiden, namelijk: 
- KSW type I: Kortsluiting in dezelfde draad over een of meerdere windingen. 
- KSW type II: Kortsluiting tussen twee draden over een of meerdere 

windingen. 
- KSW type III: Kortsluiting tussen twee draden in dezelfde winding. 

type I type II type III 

fig 3.1. De dne verschillende KSW-typen 
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KSW type I is dodelijk v~~r de spoe!. 
KSW type II over een winding wordt niet in de fabriek gedetecteerd, maar kan toch, in 
de loop van de tijd, problemen veroorzaken bij de afnemer. 
KSW type II over meer dan een winding wordt in de loop van de tijd even erg als een 
KSW type I door een steeds uitbreidende lokale warmte-ontwikkeling. 
KSW type III geeft geen energieverlies en wordt als ongevaarlijk voor de kwaliteit van 
de spael beschouwd. . 

Een hogere vulgraad betekent dat de windingen in een draadpakket dichter bijelkaar 
liggen en de kracht die de wikkeldraden onderling op elkaar uitoefenen groter is. Er zal 
meer kracht op de spaelen uitgeoefend moeten worden bij het persen, omdat de 
afmetingen van de spoel onafhankelijk van de vulgraad zijn. Hierdoor zal vaker KSW 
optreden. 

3.1.2. Losse winding en 

Bij de produktie van afbuigspoelen worden spoelen gevonden waarin een of meer losse 
windingen voorkomen. Oat wi! zeggen dat op bepaalde posities een losse of nauwelijks 
vastgeplakte draad aan de spoel zit. 

Door losse winding en ontstaan problemen bij het inbouwen van de spael in de kap. De 
losse draad kan namelijk tussen de spael en de kap schieten, waardoor de draad kapot 
gaat of de spoel niet goed (gekanteld) in de kap gaat zitten. 

Bovendien ontstaat er door de fosse windingen een kleine spreidingsvergroting in het 
magnetisch veld dat door de spoel wordt opgewekt en daardoor een kleine 
spreidingsvergroting in de convergentie van de spoe!. Met convergentie wordt de 
elektrische kwaliteit van de spoel bedoeld. De convergentie van de spoel is in het 
algemeen hierdoor minder goed dan die van een vergelijkbare spoel zonder losse 
windingen. 

Mogelijke oorzaken van een spoel met fosse windingen zijn: 
- Fouten in de wikkeldraad. 
- Te lage temperatuur tijdens het bakproces. 
- Te lage (of geen) aandrukkracht. 
- Te goede warmte-afvoer naar de mal. 

Fouten in de wikkeldraad kunnen zijn: 
- Een onvoldoende dikke thermoplaclaag. 
- Een te hoog percentage oplosmiddelen. 

Als de temperatuur van het bakproces te laag is, dan vloeit de thermoplaclaag niet 
goed. . 

Een lage aandrukkracht kan ontstaan doordat er te weinig windingen in de spoel zitten. 
Oit betekent dat op die plaatsen de vulgraad te laag is. 

Als er een te goede warmte-afvoer is naar de mal, dan is de temperatuur bij de 
malwand lager dan in het midden van de spae!. Hierdoor bestaat de kans dat de 
draden in een spael die het dichtst bij de malwand liggen onvolledig hechten. 
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Deze oorzaken kunnen worden opgelost door: 
- de gemiddelde baktemperatuur te verhogen (,eindweerstand van de 
spoel'fbeginweerstand van de spoel' omhoog), bijvoorbeeld d.m.v. een betere 
isolatie van de mal of een kortere baktijd toe te passen. 
- betere aandrukking van de draden. 
- beter samenwikkelen van de draden. 
- het verhogen van de vulgraad. 

Over het algemeen kan gesteld worden, dat fosse windingen en kortsluitwindingen 
elkaars tegengestelde zijn. Losse windingen wordt meestal opgelost door de 
temperatuur te verhogen. Hierdoor wordt het %KSW verhoogd. Een mogelijke oplossing 
is het flitsend bakken, het korter bakken met een hoger vermogen. Hiernaar wordt op 
dit moment nog gekeken, omdat dit tegen een aantal praktische grenzen aanloopt. 

3.1.3. Inbranding 

Bij de produktie van de afbuigspoelen wordt soms tijdens het bakproces geconstateerd 
dat in de mal inbrandingen optreden. 

Inbranding aan wikkelmallen en pennen ontstaat door: 
- kortsluiting tussen draad en wikkelmal t.g.v. het aangelegde spanningsverschil. 
- kortsluiting tussen draad en pen t.g.v. het aangelegde spanningsverschil. 
- 'vonken tussen draden' of het 'smelten van draden' t.g.v. kortsluitwindingen 
t.p.v. de malwand of van pennen. 

De kortsluiting ontstaat doordat de koperkernen van de wikkeldraden elkaar of het 
maldeel raken (of bijna raken). De daarvoor benodigde beschadiging van de draad
isolatie kan veroorzaakt zijn door: 

- een te hoge (Iokale) vulgraad. 
- een slechte draadkwaliteit (isolatie) 
- niet optimale bakcondities (te lang bakken, te hoge baktemperatuur). 
- beschadigingen aan de draad (t.g.v. beschadigingen aan vlerken of het niet 
goed functioneren van het draadtoevoersysteem). 
- beschadigingen aan maldelen (scherpe randjes op de mal, kraters t.g.v. 
eerdere inbrandingen). 

Als er tijdens het bakproces inbranding optreedt, wordt het bakproces aufomatisch 
onderbroken. De spoel wordt vervolgens weggegooid en de mal wordt geInspecteerd. 
Door de vonk die tijdens de kortsluiting plaatsvindt, kan er een krater in de malwand of 
in de pen optreden. De grootte van de schade aan maldelen die t.g.v. de inbranding 
ontstaat varieert, afhankelijk van spanningsverschil en overgangsweerstand, in de orde
grootte van enkele tienden van millimeters. 

In de praktijk wordt vaak gewoon doorgegaan met het wikkelen van de spoelen als de 
malwand beschadigd is door een inbranding. De volgende inbranding vindt meestal weer 
op dezelfde plek plaats. Als er echter beschadigingen aan de pennen optreden door 
inbranding, of als de beschadigingen aan de mal fe erg zijn, dan is nagenoeg altijd 
reparatie vereist. 
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3.2. Andere fabricage-problemen 

3.2.1. Malvervuiling 

Door de vervuiling van de mal tijdens het wikkelproces kan het zijn dat de 
wikkelopbouw in de mal op een ontoelaatbare manier be'invloed wordt. Hierdoor wordt 
de kwaliteit van de afbuigspoel be'invloed. 

De malvervuiling bestaat uit vocht (vooral de plaklaag is hygroscopisch en neemt dus 
veel vocht op), oplosmiddelen, paraffine, achtergebleven delen thermoplac en 

. stofdeeltjes (die zich in de ruimte en op de draad bevinden). 

3.2.2. Contactering 

Het contacteren is het insnijden van de wikkeldraadlagen. Oit gebeurt op een zodanige 
manier dat elke draad zo ingesneden is dat het koper geraakt wordt. Er kan dan 
vervolgens een stroom door de afbuigspoel worden heengestuurd. waardoor de spoel 
gebakken kan worden. Ais er geen goede contactering mogelijk is. bijvoorbeeld door het 
type draadlak, dan is het niet mogelijk om de spoel te bakken. 

3.2.3. CyclustHd 

De cyclustijd is de tijd die nodig is om een spoel te maken in de 
produktie-fase. De gevraagde cyclustijd moet kort zijn om de produktiekosten van de 
spoel laag te houden. De IPC's (International Production Centers) wensen een bepaalde 
cyclustijd. Het kritieke punt is vaak hierbij het wikkelen van de spoel, omdat dit meestal 
de meeste tijd kosI. Tot nu toe is het zo dat de f1yersnelheid wordt aangepast aan de 
gewenste cyclustijd. terwijl de flyersnelheid toch van invloed is op de draadopbouw en 
dus de kwaliteit van de spoe\. 

3.2.4. Stank 

De uittredende lucht die uit een draad vrijkomt tijdens het wikkelproces kan, ondanks de 
verplichte afzuiging. een groot probleem zijn voor de arbeidsomstandigheden van de 
proces-operators. 
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Hoofdstuk 4: Het in de ontwerp-fase beperken van 
fabricage-problemen van afbuigspoelen m.b.v. 
vu Ifactoren 

4.1. Het waarom van vulfactoren 

Bij het wikkelproces voor afbuigspoelen is er een vulfactor-limiet gesteld, waarmee reeds 
in het ontwerpproces getracht wordt om enkele fabricage-problemen die kunnen 
optreden tijdens dit wikkelproces te vermijden, of tot een acceptabele mate te beperken. 
Vulfactor-limieten zijn, in het ontwerpproces van afbuigspoelen, het enige meetmiddel 
dat hiervoor gebruikt kan worden. 

Door bij optimale bakcondities de vulfactor niet boven een bepaalde limiet-waarde te 
laten komen, wordt reeds in de ontwerp-fase getracht KSW en inbranding in de 
fabricage-fase te vermijden. Met optimale bakcondities wordt die baktijd en 
baktemperatuur bedoeld waarbij aile draden perfect aan elkaar bakken. 

Door bij dezelfde optimale bakcondities de vulfactor niet onder ,een kritische waarde te 
laten komen, kunnen losse windingen voorkomen worden. Omdat het uit het oogpunt 
van de elektron-optische ontwerper (dat is diegene die het spoelontwerp maakt) gunstig 
is dat de vulfactor zo hoog mogelijk is, hoeft bij het maken van het spoelontwerp geen 
rekening te worden te worden gehouden met een minima Ie vulfactor-limiet. waaronder 
losse windingen optreden. 

4.2. De huidige vulfactor-defi nitie 

V~~r afbuigspoelen geldt (zie fig 4.1.) in een doorsnijding van het draadpakket loodrecht 
op de draadrichting: 

Vulfactor = 
koperoppervlak van het draadpakket 

oppervlak van het segment van de 
malspleet waar het draadpakket in ligt 

* 100% 

Als ergens in het ontwerp van de spoel de vulfactor nu hoger is dan de vulfactor-limiet, 
momenteel 50% voor litze-draad en 55% v~~r solide-draad, dan zou het spoelontwerp 
niet geaccepteerd mogen worden. Er zouden dan ontoelaatbare fabricage-problemen 
kunnen optreden. 

De vulfactor-limieten, zoals ze momenteel gelden, zijn waarden die uit de praktijk komen 
en die al jarenlang als vuistregel gehanteerd worden. 
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fig 4.1. Een dwarsdoorsnede van een draadpakket 

4.3. Probleemstelling 

Er treden de volgende problemen op, die opgelost of verminderd kunnen worden door 
de huidige vulfactor-definitie te herzien en de hantering van de vulfactor aan te passen: 

In de ontwikkelprojecten moeten lange en kostbare iteratie-Iussen 
worden doorlopen, vanwege het verschil tussen de theoretisch 
berekende convergentie van het spoelontwerp en de werkelijke 
convergentie van de spoel. Met de convergentie van de spoel wordt de 
beeldkwaliteit bedoeld die met de spoel verkregen kan worden. 
In de praktijk blijken de vulfactor-limieten, zoals die momenteel gesteld 
zijn, niet te voldoen. De vulfactor-limieten worden vaker (dit blijkt uit de 
praktijk) ongestraft overschreden. 

Het verschil tussen de theoretisch berekende convergentie van het spoelontwerp en de 
werkelijke convergentie van de spoel ontstaat, doordat er bij de theoretische 
berekeningen van wordt uitgegaan dat de draad in een doorsnede van een draadpakket 
homogeen verdeeld is over het oppervlak van het segment van de malspleet waar het 
draadpakket inligt, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. De werkelijke convergentie 
wordt momenteel per spoeltype proefondervindelijk bepaald. Door bij het spoelontwerp 
rekening te houden met de verdeling van de draad over het oppervlak in een 
doorsnede van het draadpakket, komen theoretische berekeningen en praktijk-waardes 
dichter bij elkaar te liggen. Hierdoor kan het aantal lange en kostbare iteratie-Iussen 
verminderd en sneller doorlopen worden. Om dit laatste te verduidelijken wordt in fig 
4.2. weergegeven hoeveel tijd het in de ontwikkelprojecten kan kosten als er problemen 
met de vulfactor zijn. Gemiddeld blijkt dit 2 tot 4 weken te zijn. Hieruit blijkt de 
belangrijkheid van een deugdelijke definitie en hantering van de vulfactor. 
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fig 4.2. Het stroomdiagram van uit te voeren 
procedures bij vulfactor-problemen 

Vulfactor-limieten worden in het spoelontwerp door de electron-optische ontwikkelaars 
overschreden omdat de convergentie van de spoel hierdoor verbetert en de spreiding 
van de convergentie verkleind wordt. Uit elektron-optisch oogpunt is het dus gunstig dat 
de vulfactor zo hoog mogelijk is. De hoogte van de vulfactor wordt op een gegeven 
moment mechanisch beperkt doordat er niet meer draad in de malspleet past. Het is 
echter bij voorbaat niet duidelijk hoe groot de vulfactor, onder bepaalde condities, kan 
zijn zander dat de fabricage-problemen ontoelaatbaar groot worden. Oit leidt tot 
discussies tussen malconstructeurs en electron-optische ontwikkelaars over de 
toelaatbare vulfactor, omdat de malconstructeurs moeten nagaan of een spoelontwerp 
wei mechanisch realiseerbaar is of niet. Er dienen daarom vulfactor-limieten te worden 
gesteld die niet ongestraft overschreden kunnen worden. 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 20 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

4.4. Doelstelling 

Het doel van deze afstudeeropdracht is: 
- het structureren van de bestaande kennis en het genereren van nieuwe 
kennis op het gebled van vulfactoren bij spoelwikkelen op een zodanige manier 
dat deze kennis in een vroege fase van ontwikkelprojecten toegankelijk is voor 
mechanische en elektron-optische ontwikkelaars. 
- het aangeven van grenswaarden (zoals toelaatbare maximale vulling) op 
kritische plaatsen in het spoelontwerp als functie van de procesparameters. 
- aangeven op welke manier verdere kennis gegenereerd kan worden, en hoe 
deze kennis samen met bestaande kennis geschikt gemaakt kan worden voor 
integratie in bestaande mechanische en elektron-optische slmulatie-pakketten. 

4.5. Werkwijze 

Om het aantal lange en kostbare iteratie-Iussen in het spoelontwerp te kunnen 
verminderen en 'harde' vulfactor-limieten neer te kunnen zetten dient een vulfactor
model te worden opgesteld. 

Om een eenduidig vulfactor-model te kunnen opstellen moet eerst de huidige vulfactor
definitie worden aangepast. 

Het aantal lange en kostbare iteratie-Iussen in het spoelontwerp kan aileen verminderd 
worden als bekend is hoe de wikkeldraad over het oppervlak van het segment van de 
malspleet waar het draadpakket in ligt, verdeeld is. Hiervoor is het nodig om te weten 
hoe deze draadverdeling, de vulfactor-verdeling genaamd, be'invloed kan worden door 
verschillende factoren. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is om de 
vulfactor-verdeling aan de hand van een theoretische modelvorming te beschrijven. 
Oaama wordt de theoretische modelvorming geverifieerd d.m.v. het structureren van 
bestaande kennis, en het genereren van nieuwe kennis uit experimenten. 

Vulfactor-limieten kunnen bepaald worden door te kijken naar de condities waaronder de 
spoel niet meer fabriceerbaar (dus het %KSW te hoog) is. Er wordt eerst gekeken naar 
de, voor het huidige wikkelproces, theoretisch haalbare vulfactor-limieten. Oaarna 
worden deze theoretische vulfactor-limieten geverifieerd d.m.v. het structureren van 
bestaande kennis en het genereren van nieuwe kennis uit experimenten. Er kan zo 
worden aangegeven hoe groot de vulfactor maximaal kan zijn onder bepaalde 
wikkelcondities. 

Vervolgens kan worden aangegeven hoe verdere kennis gegenereerd kan worden, en 
samen met bestaande kennis geschikt gemaakt kan worden voor integratie in bestaande 
mechanische en elektron-optische simulatie-pakketten. 
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Hoofdstuk 5: Voorkomen van fabricage-problemen m.b.v. van een 
vulfactor-model 

5.1. Wijziging van de vulfactor-definitie 

5.1.1. Het waarom van een andere vulfactor-definitie 

Er wordt momenteel bij het spoelontwerp vanuit gegaan dat de draden van een 
draadpakket homogeen verdeeld zijn over het oppervlak dat door het draadpakket in 
beslag wordt genomen. Dit is echter niet het geval. Gesteld kan worden dat de draden 
die het dichtste bij de malwand. de pennen en bij het persvlak liggen het dichtst 
gestapeld zijn. Op deze plaatsen in het draadpakket is de vulgraad in het algemeen 
plaatselijk hoger dan de huidige vulfactorlimiet. te rwij I de vulgraad op andere plaatsen in 
het pakket lager is dan deze limiet. Daarom moet de vulfactor worden gezien als een 
verhouding die lokaal in een draadpakket kan varieren. Hiervoor moet de definitie 
worden aangepast. 

De vulfactor-limiet is volgens de huidige definitie een constant getal uitgedrukt in een 
koperpercentage en aileen afhankelijk van het draadtype {voor litze-draad geldt een 
kopervulfactor-limiet van 50% en voor Solide-draad van 55%}. Dit is echter aileen zo als 
de verhouding tussen het koperoppervlak en de rest van het draadoppervlak in een 
dwarsdoorsnede van de draad onafhankelijk is van de draaddiameter. Aangezien dit niet 
het geval is {zie tabel 5.1.a. en 5.1.b.}. kloppen de huidige vulfactor-limieten niet. Door 
de vulfactor-definitie te herzien, kan dit worden opgelost. 

koperdiameter (mm) :over-all diameter (mm) i koper opp.ltotale opp. (-) 
, ' 

0,200 I 0,244 0,672 

0,236 I 0,284 0,691 I 

0,250 I 0,299 0,699 

0,265 i 0,316 I 0,703 i 

0,280 I 0,333 0,707 

0,300 0,353 0.722 

0.315 0,370 0.725 

0,335 0,392 0,730 

0,355 0.413 0.739 

0,400 0,461 0,753 

tabel 5.1.a. De oppervlakte-verhoudingen voor solide-draad 
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effectieve 
I I 
rverall-diameter (mm) koper opp.ltotale 0pp. (-) 

koperdiameter (mm) I 

0,272 I 0,370 I 0,54 

0,320 I 0,413 0,60 

tabel 5.1.b. De oppervlakte-verhoudingen voor Jitze-draad 

Tot nu toe werd altijd aangenomen dat KSW en inbranding van de wikkelmal, t.g.v. een 
te hoge vulfactor, aileen konden optreden in aangeperste draadpakketten. Er werd 
daarom aileen een vulfactor bepaald voor aangeperste draadpakketten. Er kunnen 
echter ook KSW en inbranding van de wikkelmal, t.g.v. een te hoge vulfactor, optreden 
in niet-aangeperste draadpakketten, doordat de draden met zo'n grote kracht om de pen 
gewikkeld zijn dat er elektrisch contact optreedt tussen pen en draad, of draden 
onderling. Ais er in een niet-aangeperst pakket KSW optreden, dan gebeurt dit zeer 
waarschijnlijk dicht bij de pen doordat de draden te dicht tegen elkaar aangewikkeld 
worden. Het is daarom hier niet nodig om de verde ling van de, draad in de malspleet te 
weten. Het is echter wei bij een niet-aangeperst draadpakket belangrijk om bij het 
spoelontwerp rekening te houden met de maximale vulfactor, de vulfactor bij de pen. 
Om deze maximale vulfactor te weten te komen is het ook nodig dat een vulfactor 
lokaal in een draadpakket bepaald kan worden. 

5.1 .2. De nieuwe vulfactor-definitie 

V~~r afbuigspoelen geldt (zie fig 5.1.) in een doorsnijding van het draadpakket loodrecht 
op de draadrichting, waarbij het segment van de malspleet in een aantal sectoren 
opgedeeld kan worden: 

Vulfactor = 

oppervlak van de draden in een sector 
van het segment van de malspleet waar 
het draadpakket in ligt 

totale oppervlak van die sector van het 
segment van de malspleet waar het 
draadpakket in Jigt 

* 100% 

In een draadpakket in de flank van de afbuigspoel is het niet mogelijk om aile draden, 
d.m.v. een vlakdoorsnijding, loodrecht door te snijden. De doorsnijding dient daarom 
zodanig te gebeuren dat zoveel mogelijk draden van het draadpakket loodrecht worden 
doorgesneden. Oit is het geval bij een doorsnijding van een vlak dat loodrecht op het 
persstempel en loodrecht op de onderrnal staat. 

Er kan bij de definitie van de vulfactor gekozen worden voor het oppervlak van de 
gehele draad, omdat in de praktijk blijkt dat de plaklaag van een draad na het bakken 
altijd in de buurt van deze draad blijft zitten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
draden incompressibel zijn. 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 23 



Vulfactoren van afbuigspoelen -

Vulfactorverdeling 

8Or--------~ 

701---lr-------J'--i 

60 I---\-----r--I 

__ .eo .• ~ 

fig 5.1. Een dwarsdoorsnede van een draadpakket 
met een bijbehorende vulfactor-verdeling 

Ais erg ens in de spoel de vulfactor hoger is dan de nog nader te bepalen vulfactor
limiet. dan dient de spoel niet geaccepteerd te worden vanwege een te hoog 
verwachtingspercentage KSW en een te grote kans op inbranding van de mal. 

De nieuwe vulfactor-definitie moet voor gebruik in electron-optische pakketten vertaald 
kunnen worden naar een 'koper-vulfactor', omdat v~~r electron-optisch gebruik de 
elektrische waarden van de spoel belangrijk zijn. De elektrische waarden van de spoe', 
zelfinductie en weerstand (L en R). worden aileen bepaald door het koper in de 
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wikkeldraad en niet door de andere bestanddelen van deze draad. Voor deze 
vertaalslag kan tabel 5.1. worden gebruikt. 

5.2. De vulfactor-verdeling van de draad in de malspleet 

Om het verschil tussen de theoretisch berekende convergentie van het spoelontwerp en 
de werkelijke convergentie van de spoel te verkleinen, is het belangrijk om de verdeling 
van de draad in de malspleet te weten. 

5.2.1. De theoretische vulfactor-verdeling 

Omdat er op dit gebied, voor het wikkelen van afbuigspoelen, door Philips niet aan 
theoretische modelvorming is gedaan, wordt er gekeken naar andere processen die hier 
veel op lijken. Er is een inventarisatie-onderzoek gedaan naar de theoretische 
modelvorming die er is gedaan bij deze overeenkomstige processen. Hierbij is gekeken 
in welke mate deze modelvorming te vertalen is naar de situatie. zoals deze voor het 
wikkelen van afbuigspoelen geldt. 

Het wikkelen van draden gebeurt ook bij de produktie van transformatoren[19,27]. Daar 
is het echter niet belangrijk hoe de draad zich opwikkelt. omdat in de meeste gevallen 
de afmeting geen grote rol speelt. Er zijn echter situaties waarbij het belangrijk is dat de 
afmetingen van de transformatoren zo klein mogelijk zijn. Bij die situaties wordt echter 
orthocyclisch (volgens de kleinste bolstapeling) gewikkeld, hetgeen niet mogelijk is met 
de huidige techniek die gebruikt wordt voor het wikkelen van de afbuigspoelen. De 
afbuigspoelen kunnen niet orthocyclisch gewikkeld worden, omdat de huidige apparatuur 
niet geschikt is en andere apparatuur ontoelaatbare investeringen zou eisen. Voor het 
wikkelen van transformatoren is daarom nooit een vergelijkbaar model opgesteld. 

Een niet-aangeperst draadpakket kan, als er in een doorsnede wordt gekeken loodrecht 
op het draadpakket. worden vergeleken met een bak gevuld met korrels. De kracht die 
de draden, t.g.v. de draadtrekkracht. op elkaar en op de malwand uitoefenen[5,37] kan 
worden vergeleken met de kracht die de korrels, t.g,v. de zwaartekracht, op elkaar en 
op de bakwand uitoefenen. Er is op die manier getracht een verband te leggen tussen 
het wikkelproces van de afbuigspoel en de poedertechnologie[22,30,44], omdat daar bij 
het aanpersen van poeders ook vulfactorproblemen optreden. Het is bij de 
poedertechnologie echter niet interessant om te weten hoe de precieze verdeling van de 
poeders in de mal is. Het is daar aileen van belang om te weten hoe deze verdeling 
gunstig be'invloed kan worden. Dit kan gebeuren door trillend aan te persen, tweezijdig 
aan te persen (in verschillende stappen) of door de perssnelheid te veranderen, hetgeen 
bij de produktie van afbuigspoelen niet mogelijk is. Deze verdeling kan ook gunstig 
be'invloed worden door de wrijving te verkleinen, hetgeen momenteel ook onderzocht 
wordt voor afbuigspoelen. 

Bij de poedertechnologie is nauweUjk iets aan theoretische modelvorming gedaan, omdat 
iedere situatie weer een totaal ander experimenteel model oplevert. Er zijn wei relaties 
bekend over hoe de poeders ongeveer verdeeld zijn in de mal. Het is echter theoretisch 
niet te voorspellen hoe de precieze verdeling van de korrels in de bak is. 

Na bovendien een Iiteratuuronderzoek[18.26,40] verricht te hebben. kan de conclusie 
worden getrokken dat er binnen dit onderzoek nog geen theoretische modelvorming 
mogelijk is. Verschillende poedertechnologen[22,30,44] zagen duidelijke overeenkomsten 
tussen het aanpersen van draadpakketten en het aanpersen van poeders. In de 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 25 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

poedertechnologie wordt een soortgelijk probleem. waar de wandinvloeden groot zijn. 
aangepakt door het probleem statistisch te simuleren. Dit gebeurt door veel proeven te 
doen. 

Het is dus niet mogelijk om een theoretisch model van de vulfactor-verdeling voor het 
wikkel- en persproces op te stellen. daarom wordt getracht een empirisch model op te 
stellen. 

De vulfactor-verdeling in een aangeperst draadpakket wordt gevormd door twee 
achtereenvolgende processen. Ten eerste het wikkelproces waar door de zogenaamde 
natuurlijke wikkeling een vulfactor-verdeling gecreerd wordt. Daar overheen komt nog 
een keer de invloed van het persproces op de vulfactor-verdeling. 

5.2.2. De theoretische invloed van factoren 00 de vulfactor-verdeling 

De verdeling van de draad in de malspleet wordt. dit blijkt uit de praktijk. beinvloed door 
de draadtrekkracht waarmee de draad de malspleet in wordt getrokken en de 
wrijvingskrachten die de draad hierbij ondervindt. Deze draadtrek- en wrijvingskrachten 
worden be'invloed door een groat aantal factoren. Om de verdeling van de draad in de 
malspleet te weten is het dus belangrijk om ook de invloed van al die factoren op de 
vulfactor-verdeling te weten. Deze factoren worden in fig 5.2. schematisch weergegeven. 

de~ 

Nt __ p8I8IIItIit dnIIderl 

~dIII .L.---de~ 
de vuI!adI:W-verdeiIng 
bepaIan de ~UI' 
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de~ 

~cIrIadcIlarrwt8/~ 

de 0I'I!Q8SIIQ8n tIOIk ~ de pen 

de II'OI"/n YIIfI de rnaIspIeat 

de cI\8rnIner YIIfI de pennen 

fig 5.2. Het overzicht van factoren die de 
vulfactor-verdeling beinvloeden 
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5.2.2.1. De parameters van het wikkelproces die de vulfactor-verdeling be palen 

Er wordt naar relaties tussen vulfactoren en procesparameters gekeken voor ongeperste 
situaties. 

De wikkelsnelheid 

De wikkelsnelheid van het wikkelproces is gedefinieerd als het toerental waarmee de 
flyer roteert. Door een variatie van het flyer-toerental wordt de gemiddelde snelheid 
gevarieerd. Door het toerental te verhogen, worden de draden met een grotere snelheid 
tegen elkaar aangewikkeld. Hierdoor is de vertraging van de draden groter, waardoor de 
kracht waarmee de draden tegen elkaar worden aangelegd ook groter zal zijn. 

Door een variatie van het flyer-toerental, verandert de Jigging van de draden in de 
malspleet, waardoor de draadopbouw verandert en de vulfactor wijzigt. Ais de 
wikkelsnelheid groter wordt, komt de draad met een grotere snelheid in de mal terecht, 
worden de windingen strakker tegen elkaar aangelegd en zal de 'natuurUjke 
wikkelopbouw' lager worden. Met de 'natuurlijke wikkelopbouw' wordt het samenwikkelen 
van de draden in de malspleet bedoeld. Met een lagere 'natuurlijke wikkelopbouw' wordt 
bedoeld dat de draden in de malspleet dichter tegen elkaar worden aangewikkeld. 

Het aantal parallelle draden 

Het aantal parallelle draden waarmee gewikkeld wordt is gelijk aan het aantal bij het 
wikkelproces gebruikte luchtdraadgevers. Ais het aantal parallelle draden waarmee 
gewikkeld wordt varieert, verandert ook de vulfactor-verdeling van de draden en 
daardoor ook de vulgraad. Of de vulfactor hierdoor groter of kleiner wordt, en in welke 
mate is onduidelijk. Uit eerder uitgevoerde experimenten is echter gebleken dat het 
aantal parallelle draden waarmee gewikkeld wordt bepalend kan zijn voor de opbouw 
van draden in de malspleet. 

De draadspanning 

De draadspanning wordt veroorzaakt door de luchtdruk in de luchtdraadgever. Door de 
draadspanning te veranderen, verandert de draadtrekkracht. Ais de draadspanning groter 
wordt, wordt ook de draadkracht groter, komen de draden dichter tegen elkaar te liggen, 
ontstaat er een betere draadopbouw en wordt de 'natuurlijke wikkelopbouw' lager. 

De draadtrekkracht bepaald ook de invloed van de stijfheid van de draad en het effect 
van de voorgeschiedenis van de draad. Hoe groter de draadtrekkracht, hoe minder deze 
effecten zijn. 

De maltemperatuur 

Door de maltemperatuur te varieren wordt de wrijvingscoefficient van de draden 
be'invloed en daarmee de wrijving van de draad in de mal. De maltemperatuur is 
instelbaar en varieert meestal tussen de 45'C en de GO·C. Ais de temperatuur stijgt, 
wordt de wrijvingscoefficient tussen draad en wikkelmal en tussen de draden onderling 
groter, zoals in fig 5.3. en fig 5.4. te zien is. 

In fig 5.3. is voor twee draadtypes de wrijvingscoefficient weergegeven tussen de 
wikkeldraad en de wikkelmal. 
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fig 5.3. De wrijving van de draad in de mal als 
functie van de temperatuur 

In fig 5.4. wordt voor wikkeldraad met twee verschillende smeermiddellagen de 
wrijvingscoefficient tussen de draden onderling weergegeven. 
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fig 5.4. De wrijving van draad op draad als 
functie van de temperatuur 

Ais de temperatuur stijgt daalt de kracht waarmee de draden tegen elkaar aangelegd 
worden, waardoor de 'natuurlijke wikkelopbouw' hoger wordt. 

Het aantal windingen 

Het aantal windingen is gelijk aan het aantal omwentelingen van de flyer. Ais het aantal 
windingen dal om een pen wordt heen gelegd groter wordt, dan wordt ook de kracht die 
de onderste windingen aan elkaar doorgeven ook groter. Hierdoor komen, in de 
malspleet, de draden bij de pen dichter bij elkaar te liggen. 

De wikkelspleetbreedte 

Door de wikkelspleetbreedte (ook wei malspleetbreedte genoemd) te vergroten, treedt in 
de vulfactor-verdeling in het algemeen, tot een zeker maximum, een steeds doorgaande 
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verbreding op. Een grotere wikkelspleetbreedte betekent een kleinere invloed van de 
malwanden op de vulfactor-verdeling, waardoor de krachten die de windingen op elkaar 
uitoefenen groter worden, waardoor de draden in de malspleet dichter bij elkaar komen 
te liggen. Dit geldt echter aileen als er vanuit wordt gegaan dat de hoogte van de 
wikkelopbouw gelijk blijft! 

De verhouding tussen draaddiameter en de wikkelspleetbreedte 

Ais de verhouding draaddiameter/wikkelsple~tbreedte kleiner wordt, dan worden de 
ruimtes in de malspleet beter gevuld, en wordt de vulgraad hager. 

De verhouding tussen het koperpercentage en het percentage van de andere 
draadbestanddelen is afhankelijk van de draaddiameter. Wordt de draaddiameter kleiner, 
dan wordt het koperpercentage in de draad kleiner. 

De omgeslagen hoek bii de pen 

Ais de omgeslagen hoek bij de pennen (zie fig 5.5.) relatief klein is, dan is de 
resulterende kracht die door de draad op de pen, en tussen draden onderling, wordt 
uitgeoefend relatief groot. 

tIIphI-~ IICIIk om de pen 
R -buIgmIII 

fig 5.5. De omgeslagen hoek bij de pen 

Hoe kleiner de omgeslagen hoek, hoe groter de kracht waarmee de windingen tegen 
elkaar aandrukken, hoe dichter de draden bij elkaar liggen, hoe lager de 'natuurlijke 
wikkelopbouw' . 

De vorm van de malspleet 

Ais de malspleet niet evenwijdig is, maar wigvormig (d.w.z. als de hartlijnen van de 
maldelen niet samenvallen), dan worden eerder verklemmingen verkregen van reeds 
maximaal verdichte secties draden, omdat de wandinvloeden dan groter zijn. 

Door deze verklemmingen zal de perskracht sterk toenemen, omdat de draden zich 
slechts moeizaam verdichten. Vooral de draden die verder van het persvlak afliggen 
zullen zich nauwelijks verdichten. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat er 'onderin' de 
wikkelmal nog genoeg ruimte is voor een aantal draden, terwijl er toch geen draden in 
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de malspleet meer bijpassen. De vulgraad van de malspleet is in dit geval niet 
maximaal. 

De diameter van de pennen 

V~~r de pennen wordt er meestal een diameter van 2.5 mm gekozen. Worden de 
pennen groter genomen, dan wordt de kracht, tussen de draden onderling en van de 
draden op de pen verdeeld over een groter oppervlak. Hierdoor zullen de draden 
minder tegen elkaar aanliggen en wordt de vulgraad minder hoog. Het is echter het 
beste voor het spoelontwerp dat de pennen 20 klein mogelijk zijn. Het is daarentegen, 
vanwege de grote krachten die in het wikkelproces optreden, mechanisch niet 
verantwoord om de diameter van de pennen kleiner de maken dan de huidige 2.5 mm, 
omdat dan het risico te groot is dat de pennen plastisch gaan vervormen. 

5.2.2.2. Condities tijdens het wikkelproces die de vulfactor-verdeling be'invloeden 

Er wordt naar relaties tussen vu!factoren en procesparameters gekeken voor ongeperste 
situaties. 

De stiifheid van de draad 

Bij het wikkelen van koperdraad om pennen treden t.g.v. buigen en trekken, deformaties 
in de wikkeldraad[5,14] op. Bij het ontlasten van de wikkeldraad ontstaat een 
terugvering. Ais de stijfheid van de draad relatief groot is, dan is de uitbuiging tussen 
twee pennen ook relatief groot en de vulfactor ter plaatse relatief klein. Door de stijfheid 
van de draad zal de vulfactor tussen twee pennen in nooit een kritische waarde 
bereiken. 

De voorgeschiedenis van de draad 

De toestand waarin de draad van tevoren op de draadklos verkeerd heeft, is belangrijk 
voor het wikkelgedrag van de draad. De draad verlaat de voorraadklos namelijk niet 
geheel onbe'invloed. De draad is meer of minder voorgebogen en opgerekt na verlaten 
van de voorraadklos. De trekkracht F is niet in staat om deze kromming te elimineren[ l. 
De draad blijft dus gebogen staan. Dit wordt het spierbaleffect genoemd. Het is niet te 
doen om de invloed van de voorgeschiedenis van de draad op de vulfactor te bekijken. 

De wriivingscoefficient van de draad 

De draadligging van de draad in de malspleet is afhankelijk van de wrijvingscoefficient 
van de draad. Ais de wrijvingscoefficient van de draad te groot is glijdt de draad niet 
goed de malspleet in, en ontstaat er geen optimale draadopbouw in de mal. Hierdoor 
kan het zijn dat niet aile draden in de malspleet passen, waardoor, of de vulfactor 
onder de maximaal haalbare waarde blijft, of een grotere perskracht vereist wordt (op 
plaatsen waar aangeperst wordt). 

De wrijvingscoefficient van de draad (zie fig 5.3. en fig 5.4.) is sterk afhankelijk van de 
temperatuur van het wikkelproces. Ais de temperatuur stijgt wordt de wrijvingscoefficient 
van de draad groter. 
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De oppervlaktegesteldheid van de mal 

V~~r de vulfactor speelt de oppervlaktegesteldheid van de mal een rol, doordat dit het 
glijden van de draad in de malspleet be'invloed. Is de oppervlaktegesteldheid niet zo 
gunstig, t.g,v. de malruwheid en vervuiling van de mal. dan betekent dit dat de wrijving 
tussen draad en malspleet relatief groot is. Dit wil zeggen dat de 'natuurlijke 
wikkelopbouw' ook relatief hoog is, waaruit een relatief lage vulgraad voigt. 

Omgevingscondities tHdens het wikkelproces 

Met omgevingscondities tijdens het wikkelproces worden bedoeld de vochtigheid in de 
wikkelruimte, de omgevingstemperatuur en omgevingstrillingen. 

Door de vochtigheid van de lucht neemt de draad vocht op. Hierdoor wordt de 
wrijvingscoefficient tussen de draad en de wikkelmal be'invloedt. Uit fig 5.S. blijkt dat de 
wrijvingscoefficient toeneemt als de relatieve luchtvochtigheid groter wordt. Dit is net 
zoals in fig 5.3. bekeken voor twee verschillende draadtypes. Een grotere relatieve 
luchtvochtigheid betekent dus een hogere 'natuurlijke wikkelopbouw'. In de praktijk blijkt 
het zo te zijn dat er een verschil in de convergentie van de spoel wordt waargenomen 
tussen droge en vochtige seizoenen. 
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fig 5.S. De wrijving van draad op draad als functie 
van de relatieve vochtigheid 

In de praktijk blijkt dat de omgevingstemperatuur en de omgevingstrillingen nauwelijks 
invloed hebben op de vulfactor[3]. 

5.2.2.3. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

Een spoel wordt na het wikkelen aangeperst. De huidige spoel wordt op de volgende 
drie plaatsen (zie fig 5.7.) aangeperst: - de flank 

- de hats 
- de flens 
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/ 
DE. HALS '\ DE·FLANK 

fig 5.7. De plaatsen waar de afbuigspoel wordt aangeperst 

De flank wordt o.a. aangeperst om een spievlakaanraking te krijgen. Het aanpersen van 
de hats is nodig om een gedefinieerde spoellengte te krijgen. Oe flens moet worden 
aangeperst. omdat op die plek de spoel in de kap geklemd wordt. 

De beginsituatie bij het persen is de eindsituatie van het wikkelen. Wordt het 
wikkelresultaat verbeterd, dan is de uitgangssituatie voor het persen beter en zal ook 
het eindresultaat beter zijn. Door aan te persen verandert de draadverdeling en 
daardoor de vulfactor-verdeling in de malspleet. 

Ais er te ver wordt aangeperst, wordt de toelaatbare vulfactor overschreden. Oat levert 
vooral problemen op bij draadpakketten met een hoge 'natuurlijke wikkelopbouw'. Dit 
betekent dat de wikkeldraden zich tijdens het persen over een grote afstand moeten 
verplaatsen. Hoe hoger de wikkelopbouw, hoe groter de benodigde perskracht, hoe 
groter de kans op KSW. 

In een aangeperst draadpakket wordt geconstateerd dat de draden vlakbij de pen en de 
draden vlakbij het persvlak meestal het dichtst bijelkaar liggen. Ais er verder wordt 
aangeperst, betekent dit niet automatisch dat de draden in het midden van het 
draadpakket, die onderling verder van elkaar afliggen, ook dichter bijelkaar komen te 
liggen. Het is afhankelijk van de ligging van de draden t.o.v. elkaar, de onderlinge 
wrijving en de wrijving met de wand, of de kracht die t.p.v. het persvlak wordt 
aangebracht ook wordt doorgegeven naar het midden van het pakket. 

5.2.3. De praktische· vulfactor-verdeling 

De precieze verdeling van de draad in de malspleet is van te voren niet te bepalen, 
omdat de draden in de malspleet zich bij elke individuele spoel weer net iets anders 
opbouwen. Het is daarom niet mogelijk om de ligging van de individuele windingen te 
voorspellen. De verdeling van de draad in de malspleet kan daarom aileen met een 
zekere spreiding bepaald worden. 

Voordat gekeken wordt naar een vulfactor-verdeling is het belangrijk om te weten hoe 
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groot de invloed van de diverse parameters van het wikkelproces op deze vulfactor
verdeling is. Om de afhankelijkheid te bepalen van de diverse parameters van het 
wikkelproces wordt gebruik gemaakt van de proefopstellingen 1 en 2 (zie appendices 3 
en 4). 

Proefopstelling 1 

Er is een proefopstelling gebouwd (zie appendix 3). waarmee naar het verloop van de 
kracht op een pen gedurende het wikkelproces gekeken wordt (een soortgelijke 
proefopstelling is ooit gebruikt door R. Spapens[37]). Dit gebeurt voor verschillende 
procescondities door wikkeldraad om de pen heen te wikkelen. De kracht op de pen is 
de kracht die door de wikkeldraden op de pen wordt uitgeoefend. Door de uitwijking van 
de pen te meten tijdens het wikkelproces kan de kracht op de pen gedurende het 
wikkelproces bepaald worden. 

Hoe groter de kracht die door de wikkeldraden op de pen wordt uitgeoefend. hoe 
dichter de draden tegen elkaar worden aangewikkeld, hoe hoger de vulfactor t.p.v. de 
pen dus wordt. Hiermee kan indirekt worden gekeken naar de invloed van diverse 
procescondities op de vulfactor-verdeling. 

Bij de proefopstelling zijn de volgende procescondities gevarieerd: 
- het aantal windingen (A_WI) 
- de omgeslagen hoek bij de pen (O_HOEK) 
- de wikkelspleetbreedte (WSB) 
- het aantal draden parallel (A_DR) 
- de draadspanning (DSP) 
- de wikkelsnelheid (WSN) 
- de maltemperatuur (MT) 

Uit mondelinge communicatie en verder onderzoek blijkt dat dit de voornaamste 
procescondities zijn die de vulfactor bepalen. Aileen het draadtype en de draaddiameter 
blijven gelijk, omdat het teveel tijd kost om die te wijzigen. 

M.b.v. de verkregen gegevens uit de proeven (zie appendix 3, tabel A3.2.) wordt 
vervolgens getracht een best passend model, van de kracht op de pen als functie van 
de verschillende procescondities, op te stellen. Dit gebeurt met het statistische 
programma RS/1, waarmee de verkregen gegevens geanalyseerd kunnen worden. 
Hieruit blijkt dat het model van de kracht op de pen als functie van de diverse 
procesinstellingen het beste beschreven kan worden met een logarithmische functie (dit 
wordt door het programma RS/1 geadviseerd). 

Het hieruit verkregen model van de kracht op de pen als functie van de diverse 
procesinstellingen luidt als voigt: 

LN(KRACHT) = 3.58 + 2.02*1O'1*WSB + 2.34*10'3«DSP + 9.53*10·2*A_DR 
+ 3.77"'1O·4*WSN + 3.48*10·3«A WI - 5.34*10'3*0 HOEK 
- 1.17*1O·2*MT - -

Hierbij is: 
WSB: van 2 - 4 mm 
A_DR: van 4 - 6 draden 
A_WI: van 10 - 60 windingen 
MT: van 45 - 60 graden celsius 

DSP: van 350 - 520 9 
WSN: van 333 - 833 omw/min 
O_HOEK: van 60 - 120 graden 

- Philips IT.C. Eindhoven - 33 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

Om de invloed van de individuele procesinstellingen op de kracht op de pen duidelijk te 
maken wordt van tabel 5.2. gebruikt gemaakt. 

min. kracht- 54,6 N max. krachl= 317,3 N 

~ 
ondergrens bovengrens COl\$lal'llen maximaie il'!\lloed op 

laachl ('l6) 

2 4 0,202000 49,8 

DSP (g) 350 520 0,002340 48,9 

A_DR (.) 4 6 0,095300 21,0 

WSN (omw/min) 333 833 0,000377 20,7 

A WI (.) 10 60 0,003480 19,0 

O_HOEK (graden) 80 120 ~,005340 37,8 

Ir;;;-;:;en celsius} 45 60 ~,011700 19.2 

tabel 5.2. De invloed van de individuele procesinstellingen 
op de kracht op de pen 

Dit model dient nu geverifieerd te worden aan de hand van controle-metingen. Hierbij 
wordt de wikkelspleetbreedte constant gehouden en op 3 mm gesteld, omdat deze in de 
praktijk meestal rond de 3 mm ligt. Hierdoor wordt het model iets vereenvoudigd. M.b.v. 
de verkregen controle-gegevens uit de proeven (zie appendix 3, tabel A3.3.) wordt 
wederom getracht een best passend model op te stellen. 

De modellen blijken statistisch[34] goed overeen te komen. Omdat de controle-metingen 
een nauwkeuriger model beschrijven, wordt dit model gehanteerd bij het doen van 
voorspellingen. 

Het definitieve model van de kracht op de pen als functie van de diverse 
procesinstellingen luidt als voigt: 

LN(KRACHT) = 3.81 + 2.24*10·3wDSP + 11.36*10·2*A_DR 
+ 4.27*10"'*WSN + 7.13*10·3wA WI - 4.41*10.3*0 HOEK 
- 0.58*10·2*MT - -

Hierbij is: 
DSP: van 350 - 520 9 
WSN: van 333 - 833 omw/min 
O_HOEK: van 60 - 120 graden 

A_DR: van 4 - 6 draden 
A_WI: van 10 - 34 windingen 

MT: van 45 - 60 graden celsius 

Om de invloed van de individuele procesinstellingen op de kracht op de pen duidelijk te 
maken wordt van tabel 5.3. (vergelijk tabel 5.2.) gebruik gemaakt. Omdat het 
wikkelproces zo gevoelig is, is deze relatie aileen geldig binnen de range van de 
procesinstellingen. 

In welke mate de situatie in deze proefopstelling te vertalen is naar een situatie met 
een echte wikkelmal (die een meer complexe geometrie heett), is moeilijk at te 
schatten, 
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min, krachl= 79.8 N max. krachl:308.0 N 

onder;r.ns bellengrenlS constanten maximale invloed op 
krachl (%) 

OS!' (g) 350 520 0.002240 46,3 i 

"_DR (.) 4 is 0,113600 25,5 

WSN (omw/min) 333 833 0,000427 23,8 

A_WI (.) 10 34 0,007130 18,7 II 
O_HOEK (graden) 60 • 120 -0,004410 30,3 II 
hIT (graden celaiu$) 45 60 -0,005800 9,1 

tabel 5.3. De invloed van de individuele procesinstellingen 
op de kracht op de pen 

Om de relatie te leggen tussen de kracht op de pen en de vulfactor wordt gebruik 
gemaakt van een tweede proefopstelling. Omdat in proefopstelling 1 de spoel niet 
gebakken wordt, kan in proefopstelling 1 deze relatie niet gelegd worden. Het gaat 
hierbij aileen om een trend af te leiden. Het is namelijk onmogelijk om de relatie tussen 
de kracht op de pen en de vulfactor in een getal uit te drukken omdat het een wild 
wikkelproces is, en modelvorming ontbreekt. Er is geen gelegenheid om dit te doen 
binnen het kader van dit onderzoek. 

Proefopstelling 2 

Bij deze proefopstelling (zie appendix 4) worden spoelen gewikkeld om Sliefjes 
(=Schliffs (D), zie appendix 2) van bepaalde draadpakketjes te kunnen maken, zodat 
naar de verdeling van de wikkeldraad over het oppervlak, bij variatie van diverse 
procesparameters, en eventuele vulfactor-Iimieten, gekeken kan worden. 

Deze spoelen worden gewikkeld in de 17" CMT lijnmal (een lijnmal is de mal waarin de 
lijnspoel gewikkeld wordt). Omdat er aileen een handmachine ter beschikking staat, 
moet er gekozen worden voor een handmal. 

De handmal heeft als voordeel dat er nieuwe pengaten bijgeboord mogen worden. 
Nadeel van een handmal is dat er draadvlerken opzitten, in tegenstelling tot de 
segmentvlerken bij de automatenmal. Draadvlerken hebben als nadeel dat de draad 
zwaardere klappen te verduren krijgt. Een ander nadeel van een handmal is dat de 
pennen niet automatisch kunnen worden ingeschoten. Het inschieten van de pennen 
dient met de hand te gebeuren. Om nieuwe pennen in te schieten dient de machine 
steeds te worden stopgezet. Hierdoor wordt de wikkelopbouw en daardoor de 
vulfactorverdeling be'invloed. 

In de wikkelmal kan een gemiddeld draadpakket (gemiddelde breedte en bij een 
gemiddelde omgeslagen hoek, zie fig 5.8.a., waar het gearceerde gedeelte een 
dwarsdoorsnede van een draadpakket voorstelt, en fig 5.8.b.) gewikkeld worden. 

Omdat het belangrijk is om de vulfactor-verdeling van twee verschillende draadpakketjes 
te bekijken, wordt er een extra pengat bijgeboord op een zodanige plaats in de mal dat 
er een smal draadpakket gewikkeld kan worden, waarbij de draden evenwijdig aan de 
persstempel lopen. Dit wordt gedaan door dit pakket te wikkelen bij van een 
omgeslagen hoek van 180 graden (zie fig 5.8.c., waar het gearceerde gedeelte een 
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dwarsdoorsnede van een draadpakket voorstelt, en fig 5.B.d.), zodat de 'natuurlijke 
wikkelopbouw' zo hoog mogelijk is. Er kunnen dus twee verschillende draadpakketjes 
gewikkeld worden. 

fig 5.B.a. Gedeelte van een wikkelmal met 
een gemiddeld breed draadpakket 

fig 5.B.b. Een draadpakket bij een 
gemiddelde omgeslagen hoek 

fig 5.B.c. Gedeelte van een wikkelmal met 
een smal draadpakket 

r 

fig 5.B.d. Een draadpakket bij een 
omgeslagen hoek van 1BO· 

Omdat het doen van proeven veel tijd kost, duur is en de vulfactor-verdeling bij een 
meetstelling redelijk reproduceerbaar is, wordt het aantal meetinstellingen beperkt, en 
worden per meetinstelling slechts twee Sliefjes, gemaakt. Bij deze proefopstelling wordt 
de draadspanning gewijzigd, omdat uit proefopstelling 1 blijkt dat de draadspanning de 
procesparameter is die de grootste invloed op de vulfactor-verdeling kan uitoefenen. 
Naast de draadspanning wordt bovendien bij het doen van de proeven ook de 
wikkelsnelheid gewijzigd, omdat deze het eenvoudigste aan te passen is. 

Er kunnen nu een aantal proevenschema's worden opgesteld. Twee proevenschema's 
waarmee gekeken kan worden naar de vulfactor-verdeling voor aangeperste 
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draadpakketjes. een proevenschema waarmee gekeken kan worden naar de invloed van 
het aanpersen en een proevenschema waarmee gekeken kan worden naar de relatie 
tussen diverse procescondities en de maximale vulfactor bij de halspen (de pen die in 
de hals van de te wikkelen spoel wordt ingeschoten). 

De resultaten van de proevenschema's van de tabellen A4.1 .• A4.2. en A4.3. (zie 
appendix 4) staan in respectievelijk de figuren A4.1. tim A4.4 .• de figuren A4.5. tim 
A4.8. en tabel A4.4. (zie appendix 4) grafisch weergegeven. 

5.2.3.1. De vulfactor-verdelinq aan de hand van Sliefjes proefopstelling 

Bij proefopstelling 2 (zie appendix 4) zijn Sliefjes gemaakt van twee verschillende 
draadpakketjes die gewikkeld zijn in de 17"CMT lijnmal. Deze draadpakketjes worden 
door een Z-waarde (Z = het landingspunt van de pen op de ondermal. zie fig 5.9.a.) en 
een alpha-waarde (alpha = de hoek tussen de hartlijn van de pen en de rand van de 
wikkelmal. zie fig 5.9.b.) gekarakteriseerd. Om van een Sliefje de vulfactor-verdeling van 
de draad te kunnen bepalen. worden de Sliefjes verwerkt m.b.v. de Unigraphics-routine 
calc _fillfac[29]. 

fig 5.9.a. Doorsnede bovenaanzicht 
wikkelmal 

fig 5.9.b. Doorsnede vooraanzicht 
wikkelmal 

Om een trend te kunnen afleiden in de vulfactor-verdeling worden regressie-lijnen van 
de vulfactor-verdeling bepaald. Na analysering van de gegevens m.b.v. het statische 
adviesprogramma RS/1 blijkt dat de vulfactor-verdeling in sen draadpakket het beste 
door een rechte lijn beschreven kan worden. Uit deze regressie-lijnen kan het volgende 
worden afgeleid: 

V~~r het dikste draadpakket Z=40,15 alpha=42.76 (zie fig 5.10. tim 5.13.) geldt: 
- dat bij een gemiddelde vulfactor van 74% de vulfactor bij de pen ± 8% hoger, 
en aan de perskant ± 8% lager is dan de gemiddelde vulfactor. Bij een 
gemiddelde vulfactor van 84% is de vulfactor bij de pen ± 4% hoger, en aan 
de perskant ± 4% lager dan de gemiddelde vultactor. Het vulfactor-verloop voor 
een gemiddelde vulfactor tussen de 74% en de 84% verandert proportioneel. 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 37 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

overalJ..vulfactor [%) 
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90 

80 

70 
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Z=40,15 alpha=42,76 
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fig 5.10. De vUlfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 74,0% 
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fig 5.11. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 77,5% 

17inchCMT JUn 

Z=40,15 alpha=42,76 
overall-vulfactor [%] 

100 ,----------...., D~ 

90 DS 
80 r=~~"""""'=::!d 
70 
60 L--.o'---'_---..l..._---'-__ -'-~ 

1 2 3 4 5 6 

sector vanaf de pen [-] 
draadtypeE O.355 NA-Litze aanlal windingen=70 

aanlal draden parallel=4 WSN"333 omw/min 

fig 5.12. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 81,0% 
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17inchCMT Jijn 

Z=40,15 alpha=42,76 
overall-vuKac1or [%J 
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90 
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70 
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1'fraodI)IIf>"O.355 .... u.z" ...... ~73 _ .. _~_333_ 
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8 

fig 5.13. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 84,5% 

V~~r de vulfactor-verdeling van het dikste draadpakket kan daarom de volgende 
regressie-formule worden opgesteld: 

Vulfactor = Y - 4/10*(94-Y)* 
2*Z - X - 1 

X - 1 
voor 74< Y <84 

Hierbij is: x = het aantal sectoren waarin het draadpakket is opgedeeld 
Y = gemiddelde vulfactor van het draadpakket 
Z = het nummer van de sector vanaf de pen 

De trend in deze regressie-formule wordt voor de duidelijkheid in fig 5.14.a., 5.14.b. en 
5.14.c. grafisch weergegeven. 

Y = 50 
""""U .... Kaetor 1%) 
100,0,-------....., 
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80.0 

fig 5.14.a. 
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fig 5.14.b. 
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V~~r het smalste draadpakket Z=40,15 alpha=18 (zie fig 5.15. tim 5.18.) geldt: 
- dat de vulfactor, onafhankelijk van de gemiddelde vulfactor, aan de perskant 
gemiddeld ± 6% hoger is, en aan de pen kant ± 6% lager is, dan in het midden 
van het ·draadpakket. Dit komt doordat de draden natuurlijk niet dicht tegen 
elkaar worden aangewikkeld. 

17inchCMT -'ijn 

Z=40,15 alpha=18 
overall-vulfactor [%] 

100 .------------, DSP:350 gram 

90 

80-······· 

70 

60L-~~~~-~-~~~ 

1 2 3 4 5 6 

sector vanaf de pen [-] 
draadtype=O.355 NA-Litze aantal windingen=22 

aantal draden paralJel=4 WSN=333 omw/min 

DSP:500 gram 
e 

fig 5.15. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 73,5% 
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70 
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1 2 3 4 5 6 

sector vanaf de pen [-] 
draadtype=O.355 NA·Litze aantal windingen=24 

aantal draden parallel=4 WSN=3330mw/min 

.. 

fig 5.16. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 80,2% 
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fig 5.17. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 86,9% 
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fig 5.18. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 93,5% 

Voor de vulfactor-verdeling van het smalste draadpakket kan daarom de volgende 
regressie-formule worden opgesteld: 

Vulfactor = Y + 6 * 
2*Z - X - 1 

X - 1 
voor 73< Y <93 

Hierbij is: X = het aantal sectoren waarin het draadpakket is opgedeeld 
Y = gemiddelde vulfactor van het draadpakket 
Z = het nummer van de sector vanaf de pen 

De trend in deze regressie-formule wordt voor de duidelijkheid in fig 5.19.a., 5.19.b. en 
5.19.c. grafisch weergegeven. 
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fig 5.19.c. 

Deze twee regressie-formules vallen voor aile bekeken situaties binnen het 95%
betrouwbaarheidsinterval van de gedane waarnemingen, en mogen daarom voor deze 
draadpakketjes als correct (zie appendix 5 voor een grafische toelichting) worden 
beschouwd. 

De draadverdeling over het oppervlak wordt hoofdzakelijk bepaald door de 'natuurlijke 
wikkelopbouw' en de grootte van de gemiddelde vulfactor van het draadpakket, dus het 
aantal windingen. Het is weliswaar belangrijk om de invloed te weten van de 
wikkelprocescondities op de vulfactor-verdeling, en dus de vulfactor-verdeling, maar deze 
invloeden zijn te gering om in de modellen voor de vulfactor-verdeling mee te nemen. 

5.2.3.2. De vulfactor-verdeling aan de hand van Sliefjes produktie-spoelen 

Om de verdeling van de draad in de malspleet te bekijken zijn Sliefjes gemaakt van 
diverse aangeperste draadpakketjes in de flank van verschillende afbuigspoelen. Er zijn 
Sliefjes gemaakt van de volgende afbuigspoelen: 

- De 21 "CMTJijnspoel 
- De 28"EVTV _Iijnspoel 
- De 32"EVTV_beeldspoel 

Er is voor deze afbuigspoelen gekozen, omdat voor het wikkelen van deze 
afbuigspoelen slechts een draadtype gebruikt is. Hierbij is steeds een Sliefje gemaakt 
van zowel leg- als ook trekkant van het draadpakket. 

De 21"CMT liinspoel 

V~~r het draadpakketje van Z=42,85 alpha=30,15 geldt de vulfactor-verdeling zoals die 
in fig 5.20. te zien is. 

Oit draadpakketje bestaat voor een gedeelte uit draden die bij de pen dicht tegen elkaar 
zijn aangewikkeld, en voor een gedeelte uit draden die 'natuurlijk' niet dicht tegen elkaar 
zijn aangewikkeld. De hoogste vulfactor treedt bij de pen op. Deze vulfactor-verdeling is 
te vergelijken met de vulfactor-verdeling zoals die geldt voor het dikste draadpakket van 
proefopstelling 2. De regressie-formule voor het dikste draadpakket, zoals beschreven in 
5.2.3.1. is goed toepasbaar op dit draadpakketje. 
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fig 5.20. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 79,0% 

V~~r het draadpakketje van Z=22,50 alpha=22,74 geldt de vulfactor-verdeling zoals die 
in fig 5.21. te zien is. 
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100 ;-------------------, Slief 1 
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sector vanaf de pen [-] 
draadtype=O.355 A-Utze aantal windingen=24 

aantal draden parallel=8 WSN=244 omw/min 

fig 5.21. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 77,6% 

Dit draadpakketje bestaat eveneens voor een gedeelte uit draden die bij de pen dicht 
tegen elkaar zijn aangewikkeld, en voor een gedeelte uit draden die 'natuurlijk' niet dicht 
tegen elkaar zijn aangewikkeld. De hoogste vulfactor treedt bij de pen op. Uit fig 5.21. 
blijkt echter dat er geen eenduidige trend betreffende de vulfactor-verdeling te ontdekken 
is in dit draadpakket. 
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De 28"EVTV liinspoel 

V~~r het draadpakketje van Z=52,38 alpha=30 geldt de vulfactor-verdeling zoals die in 
fig 5.22. te zien is. 
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draadtype=O.355 NA-Litze aantal windingen:44 

aantal draden parallel=6 WSN=3150mw/min 

fig 5.22. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 81,4% 

Oit draadpakketje bestaat v~~r een gedeelte uit draden die bij de pen dicht legen elkaar 
zijn aangewikkeld, en voor een gedeelte uit draden die 'natuurlijk' niet dicht tegen elkaar 
zijn aangewikkeld. De hoogste vulfaclor treedt bij de pen op. Deze vulfactor-verdeling is 
te vergelijken met de vulfactor-verdeling zoals die geldt voor het dikste draadpakket van 
proefopstelling 2. De regressie-formule voor het dikste draadpakket, zoals beschreven in 
5.2.3.1. is ook goed toepasbaar op dit draadpakketje. 

V~~r het draadpakketje van Z=40,87 alpha=18 geldt de vulfactor-verdeling zoals die in 
fig 5.23. te zien is. 

28inchEVTV -'ijn 

Z=40,87 alpha=18 DSP=300 gram 
overa II-vulfactor [%] 

100 r---------------, Slief 1 
90 ..... .. , .. 

80 r.: ... ":-:.::-"":,,.:,.:......~·~~~J SI~ 2 
Regressie-formule 

70 

60~~--~--~--~--~ 

1 2 3 4 5 6 

sector vanaf de pen [-] 
draadtvpe=O.355 NA·Litze aanta! windingen=44 

aantal draden parallel=6 WSN=315 omw/min 

fig 5.23. De vulfactor-verdeling bij een gemiddelde vulfactor van 83,4% 
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Oit draadpakketje bestaat voor een gedeelte uit draden die bij de pen dicht tegen elkaar 
zijn aangewikkeld, en voor een gedeelte uit draden die 'natuurlijk' niet dicht tegen elkaar 
zijn aangewikkeld. De hoogste vulfactor treedt bij de pen op. Oeze vulfactor-verdeling is 
te vergelijken met de vulfactor-verdeling zoals die geldt voor het dikste draadpakket van 
proefopstelling 2. De regressie-formule voor het dikste draadpakket, zoals beschreven in 
5.2.3.1. is ook goed toepasbaar op dit draadpakketje. 

De 32"EVTV beeldspoel 

Voor het draadpakketje van Z=72,OO alpha=30 geldt de vulfactor-verdeling zoals die in 
fig 5.24. te zien is. 

32inchEVTV _beeld 

2=72,00 alpha=30 DSP=487 gram 
overall-vulfactor [%] 

100 r--------------, Slief 1 

90 + 

80 r..----.r:::-::~~.;.::!~:::::=¥::::::::.....J Sl~ 2 

70 

60~~~~~--~~--~~~ 

1 2 3 4 

sector vanaf de pen [-] 
draadtype"'O.335 Posijn THA 

aantal draden parallel=3 WSN=682 omwlmin 

5 

fig 5.24. De vulfactor-verdeling 

Oit draadpakketje bestaat duidelijk uit twee gedeeltes: 

6 

- draden die duidelijk dicht tegen elkaar gewikkeld zijn. 
- draden die duidelijk parallel aan elkaar lopen. 

De vulfactor aan de penkant is het hoogste. Het is blijkens fig 5.24. niet eenvoudig om 
iets te vertellen over de vulfactor-verdeling. Oit kan liggen aan het feit dat het 
draadpakketje niet met litze-draad, maar met solide-draad gewikkeld is, waardoor de 
draadopbouw anders is. Bovendien is de gemiddelde vulfactor aan de leg- en trekkant 
niet even hoog. 

V~~r het draadpakketje van Z=64,00 alpha=41 ,35 geldt de vulfactor-verdeling zoals die 
in fig 5.25. te zien is. 

Oit draadpakketje be staat duidelijk uit twee gedeeltes: 
- draden die duidelijk dicht tegen elkaar gewikkeld zijn. 
- draden die duidelijk parallel lopen. 

De vulfactor aan de penkant is het hoogste. Het is blijkens fig 5.25. niet eenvoudig om 
iets te vertellen over de vulfactor-verdeling. Oit kan liggen aan het feit dat het 
draadpakketje niet met litze-draad, maar met solide-draad gewikkeld is, waardoor de 
draadopbouw anders is. Bovendien is de gemiddelde vulfactor aan de leg- en trekkant 
niet even hoog. 
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32inchEVTV beeld 
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5 

fig 5.24. De vulfactor-verdeling 

6 

5.2.4. De praktische invloed van factoren op de vulfactor-verdeling 

In deze paragraaf wordt de praktische invloed, van de faqtoren die in fig 5.2. 
schematisch zijn weergegeven, beschreven aan de hand van bestaande kennis 
en constateringen tijdens de twee proefopstellingen gedaan zijn. 

5.2.4.1. De parameters van het wikkelproces die de vulfactor-verdelinq be palen 

Er wordt naar relaties tussen vulfactoren en procesparameters gekeken voor ongeperste 
situaties. Hierbij moet een vergelijking worden gemaakt met de theoretische verwachting 
van de invloed van de parameters van het wikkelproces op de vulfactor-verdeling, zoals 
in paragraaf 5.2.2.1. is beschreven. 

De wikkelsnelheid 

De invloed van de wikkelsnelheid op de vulfactor-verdeling is er wei, maar de grootte 
hiervan is niet duidelijk. 

Oat dit niet duidelijk is, kan verklaard worden uit het feit dat bij verschillende 
wikkelsnelheden de wikkeldraad niet dezelfde weg over de vlerken voigt. Het kan 
namelijk zo zijn dat de wikkeldraad bij een hogere wikkelsnelheid een langere weg over 
de vlerken voigt, waardoor de draad meer wrijving ondervindt, en daardoor toch met 
een kleinere snelheid de mal ingaat. 

Het aantal parallelle draden 

De kracht op de pen neemt toe als er met meerdere draden parallel gewikkeld wordt, 
dus wordt de vulgraad groter. In welke mate dit precies gebeurt is onduidelijk, omdat dit 
door de beperking van de tijd in proefopstelling 2 niet meegenomen kan worden. Door 
een verband te leggen met de draadspanning kan geconcludeerd worden dat de draden 
dichter tegen elkaar worden aangewikkeld als er met meerdere draden parallel wordt 
gewikkeld. 

- Philips ITC. Eindhoven - 46 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

De draadspanning 

De draden worden dichter tegen elkaar aangewikkeld als de draadspanning wordt 
verhoogd. De invloed van de draadspanning op de vulfactorverdeling is, blijkens de 
resultaten van proefopstelling 2, minder groot dan verwacht. 

De maltemperatuur 

De kracht op de pen neemt af als de maltemperatuur toeneemt, dus wordt de vulfactor 
lager. In welke mate dit precies gebeurt is onduidelijk, omdat dit door de beperking van 
de tijd in proefopstelling 2 niet meegenomen kan worden. Door een verband te leggen 
met de draadspanning kan geconcludeerd worden dat de draden dichter tegen elkaar 
worden aangewikkeld als de maltemperatuur afneemt. 

Het aantal winding en 

De draden bij de pen komen dichter bijelkaar te liggen als het aantal windingen 
toeneemt. 

De wikkelspleetbreedte 

Zoals verwacht blijkt dat de invloed van de malwanden kleiner wordt bij een verbreding 
van de wikkelspleet. Dus wordt de vulgraad hoger als de wikkelspleetbreedte toeneemt. 
In welke mate dit gebeurt is niet voorspelbaar, omdat in proefopstelling 2 de 
wikkelspleetbreedte niet gevarieerd kan worden. 

De verhouding tussen draaddiameter en wikkelspleetbreedte 

De theoretische verwachting kan binnen het kader van dit onderzoek niet experimenteel 
gecontroleerd worden. 

De omgeslagen hoek bH de pen 

De kracht op de pen neemt af als de omgeslagen hoek bij de pen toeneemt, dus wordt 
de vulgraad lager. In welke mate dit precies gebeurt is onduidelijk, omdat dit in 
proefopstelling 2 niet meegenomen kan worden. Door een verband te leggen met de 
draadspanning kan geconcludeerd worden dat de draden dichter bijelkaar komen te 
liggen als de omgeslagen hoek kleiner wordt. Dit blijkt ook uit de praktijk waar aileen 
in niet-aangeperste draadpakketten bij een kleine omgeslagen hoek om de pen af en 
toe KSW worden geconstateerd. 

De vorm van de malspleet 

Binnen het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk om te kijken naar de vorm van 
de malspleet, omdat hiervoor een andere proefopstelling gemaakt dient te worden. De 
theoretische verwachting kan binnen het kader van dit onderzoek niet experimenteel 
gecontroleerd worden. 

De diameter van de pennen 

Binnen het kader van dit onderzoek wordt niet naar andere pendiameters gekeken, 
omdat het vergroten van de pendiameter ongunstigere resultaten oplevert, en het 
verkleinen van deze pennen mechanisch niet verantwoord is. De theoretische 
verwachting wordt daarom binnen het kader van dit onderzoek niet experimenteel 
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gecontroleerd. 

5.2.4.2. Condities tijdens het wikkelproces die de vulfactor-verdeling be'invloeden 

De praktische invloed van de condities tijdens het wikkelproces (zie fig 5.2.) op de 
vultactor-verdeling is te gering om hier veel aandacht aan te besteden. Oit zou namelijk 
erg duur zijn, veel tijd in beslag nemen en weinig rendement opleveren . 

. 
5.2.4.3. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

Uit proefopstelling 2 voigt dat de invloed van het persproces op de vulfactor-verdeling 
volledig bepaald wordt door de 'natuurlijke wikkelopbouw', De vulfactor wordt door het 
aanpersen (zie fig 5.26. tim fig 5.29.) verhoogd. Deze verhoging neemt proportioneel at 
van pers- naar penkant (in fig 5.26. tim fig 5.29., van sector 6 tot sector 1). 
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overall-vulfactor [%] 
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90 
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2 3 4 5 
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draadtype=O.355 NA-Utze aantal windingen=64 

aantal draden parallel=4 WSN=333 omwlmin 

6 

geperst 
8 

fig 5.26. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 
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fig 5.27. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 
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fig 5.28. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 
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fig 5.29. De invloed van het aanpersen op de vulfactor-verdeling 

5.3. Vulfactor-limieten 

5.3.1. Theoretische vulfactor-limieten 

Bij de bepaling van de theoretisch maximaal haalbare vulfactor, voor een oneindige 
ruimte waarin de draden onvervormd zijn (dit wi! zeggen dat er geen rekening is 
gehouden met wandinvloeden en met het vervormgedrag van de draden), wordt 
uitgegaan van een orthocyclisch gewikkeld spoellichaam. Er wordt hierbij gekeken naar 
een dwarsdoorsnede loodrecht op het draadpakket. De doorsnedes van koper-, isolatie
en plaklaag zijn dan zuiver cylindervormig. 

Het is hiervoor handig om een figuur (zie fig 5.30.) te kiezen, waarvan de oppervlakte 
eenvoudig bepaald kan worden, en waarvan het aantal draden dat binnen de 
begrenzingslijnen van de figuur valt eenvoudig te tellen is. Er wordt voor gekozen om 
het dradenpakket op te bouwen uit gelijkzijdige driehoeken. 
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V~~r de figuur geldt: 
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O+2d 

(0+2d)I2"SQR 

fig 5.30. Een orthocyclische draadopbouw 

o = koperdiameter 
d = totale dikte van isolatie- en plaklaag 
D+2d = totale draaddikte 

Binnen de driehoek bevinden zich de doorsnedes van drie zesde delen van draden. De 
draadoppervlakte binnen de driehoek is dus: 

draadoppervlakte: 3*1t/4 * (D+2d)" (D+2d)/6 

De oppervlakte van een driehoek is: 

totale oppervlakte: 112*SQRT3*(D+2d)*(D+2d)/2 

De maximale vulfactor is: 

draadoppervlakte 
De Vulfactor = ---,-, ------ * 100% = 1t/6*SQRT3*100% = 90,7% 

totale oppervlakte 

Deze waarde van 90,7% komt overeen met een kopervulfactor van 54,4% voor een 
0.355 mm Iitze-draad en 65,5% voor een 0.3 mm solide-draad. 

De plaklaag, die tijdens het bakproces gaat vloeien, is zo dik dat de holtes tussen de 
draden in het geval van een orthocyclische stapeling, tijdens het bakken, helemaal 
opgevuld kunnen worden[6]. De theoretische maximale vulfactor voor een oneindige 
ruimte waarin de draden gebakken zijn, onafhankelijk van vervorming en 
incompressibiliteit van de wikkeldraden, is dus 100%. Deze waarde van 100% komt 
overeen met een kopervulfactor van 60,0% v~~r een 0.355 mm Iitze-draad en 72,2% 
voor een 0.3 mm solide-draad. 

Omdat er wild gewikkeld wordt, ontstaat er nooit een orthocyclische (zie fig 5.30.) 
wikkelopbouw. Bovendien blijft de plaklaag altijd in de buurt van de oorspronkelijke 
draad zitten, en vult de holtes tussen de draden dus niet volledig op. Daarom zal er 
nooit een maximale theoretische vulfactor bereikt kunnen worden. 
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5.3.2. Praktische vulfactor-limieten 

5.3.2.1. De vulfactor-limieten van niet-aangeperste draadpakketten 

De vulfactor-limiet voor niet-aangeperste draadpakketten treedt op aan de penzijde, 
omdat daar de draadtrekkrachten het hoogste zijn. Hoe groot deze maximale vulling 
precies is, moet worden bepaald aan de hand van Sliefjes van afbuigspoelen waarbij 
net geen KSW optreden. In de praktijk blijkt dat er wei eens KSW-problemen willen 
optreden bij niet-aangeperste draadpakketjes waar de omgeslagen hoek om de pen 
relatief scherp (klein) is. Het blijkt namelijk dat er voor niet-aangeperste draadpakketjes 
geen ontoelaatbare draadbeschadigingen optreden bij een grote omgeslagen hoek. 

Omdat deze draadpakketlen niet worden aangeperst, betekent dit dat er aileen KSW 
kunnen optreden t.g.v. een te lage 'natuurlijke wikkelopbouw'. Die te lage 'natuurUjke 
wikkelopbouw' ontstaat doordat de draden met een te grote kracht om een pen worden 
heengetrokken en belast worden door de volgende windingen. Om de relatie te vinden, 
tussen de draadtrekkracht en diverse procesinstellingen, is er gebruik gemaakt van 
proefopstelling 1 (zie appendix 3). Bij deze proefopstelling wordt gekeken naar de 
krachten op de pen gedurende het wikkelproces. Om de relatie te bepalen tussen de 
kraeht op de pen en de vulfaetor, wordt gekeken naar de resultaten van de Sliefjes van 
proefopstelling 2 (zie appendix 4). 

Na Sliefjes te hebben gemaakt van draadpakketjes, t.p.v. de halspen, bij verschillende 
proceseondities blijkt dat, hoe groter de draadtrekkracht, hoe diehter de draden tegen 
elkaar aan worden gewikkeld, hoe eerder beschading van de litze-draad-construetie 
optreedt. In tegenstelling tot in sommige praktijksituaties treedt bij de gedane proeven 
geen zichtbare overschrijding op van een vulfactor-limiet. 

Er zijn ook Sliefjes gemaakt. t.p.v. de halspen, van de volgende produktie-spoelen: 
- De 21 "CMTJijnspoel 
- De 28"EVTV _lijnspoel 
- De 32"EVTV _beeldspoel 

Bij deze draadpakketjes, waar de omgeslagen hoek om de pen relatief klein is, wordt 
echter ook geen vulfactor-limiet overschreden. 

Uit de gedane proeven kan dus geen vulfactor-limiet voor niet-aangeperste 
draadpakketten bepaald worden. 

5.3.2.2. De vulfaetor-limieten van aangeperste draadpakketten 

De vulfaetor-limiet voor aangeperste draadpakketten kan op twee plaatsen in het 
draadpakket optreden, aan de penkant en aan de perskant. Hoe hoog deze maximale 
vulling precies is, wordt bepaald aan de hand van Sliefjes van deflectiespoelen waarbij 
net geen KSW optreden. 

Bij aangeperste draadpakketten kunnen KSW optreden t.g.v.: 
- een te lage 'natuurlijke wikkelopbouw'. Oit treedt op als de draden natuurlijk 
zo dieht tegen elkaar worden gewikkeld dat de draadconstructie het begeeft. 
- een te hoge aanperskracht. Een te hoge aanperskracht is benodigd als er 
teveel draden over een te grote afstand geperst moeten worden. 
- een combinatie van beide voorgaande punten. Een combinatie van be ide 
treedt op bij draadpakketten die zo smal zijn dat het aanpersen nog van 
invloed is op de eerste wikkelingen die om de pen heen liggen. 
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In het geval van KSW t.g.v. een te lage 'natuurlijke wikkelopbouw' treden deze KSW 
aan de penkant op. In het geval van KSW t.g.v. een te hoge aanperskracht treden deze 
KSW op aan de perskant. Bij de combinatie van beide situaties kunnen deze KSW 
zowel aan pers- als ook aan penkant optreden. 

Uit de foto's van de Sliefjes van proefopstelling 2 bJijkt dat bij deze draadpakketjes de 
vulfactor-limiet voor litze-draad wordt overschreden als de vulfactor plaatselijk boven de 
92% komt. Dit treedt op bij een gemiddelde vulfactor van ongeveer 87%, waarbij een 
duidelijke beschadiging van de litze-draad-constructie waarneembaar is. Dit laatste komt 
in dit geval overeen met een gemiddelde kopervulfactor van 52%. Die 52% komt 
overeen met eerder gevonden resultaten[45,46], waar gekeken is naar de relatie tussen 
vulfactoren en het KSW%. De eerder gevonden resultaten staan grafisch in fig 5.31. 
weergegeven. 
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fig 5.31. De relatie tussen de vulfactor en het KSW% 

Er zijn Sliefjes gemaakt, t.p.v. een pen in de flank, van de volgende produktie-spoelen: 
- De 21 "CMT _lijnspoel 
- De 28"EVTV_lijnspoel 
- De 32"EVTV _beeldspoel 

Uit de Sliefjes van de 21"CMT _Iijnspoel en de 28"EVTV _lijnspoel, die beiden met litze
draad gewikkeld zijn, blijkt dat er tot een gemiddelde vulfactor van 87% nauwelijks 
draadbeschadiging plaatsvindt. Oit komt in dit geval overeen met een kopervulfactor van 
52%. 

Uit de Sliefjes van de 32"EVTV _beeldspoel, die met Solide-draad gewikkeld zijn, blijkt 
dat er zelfs geen draadbeschadiging bij een plaatselijke vulfactor van 94%. Dit komt in 
dit geval overeen met een kopervulfactor van 69%. 

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken m.b.t. de 
vulfactor-limieten voor aangeperste draadpakketten: 

- V~~r litze-draad geldt voor de gemiddelde vulfactor een vulfactor-limiet van 
87%. 
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- V~~r solide-draad is het niet duidelijk hoe hoog de vulfactor-limiet voor de 
gemiddelde vulfactor kan zijn, omdat hiervoor te weinig situaties zijn bekeken. 
Het is echter wei duidelijk dat deze vulfactor-limiet voor aile huidige solide
draadtypen hoger is dan de huidige kopervulfactor-Iimiet van 55%. 
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Hoofdstuk 6: Gebruik van het vulfactor-model bij het spoelontwerp 

Om in de toekomst bij het spoelontwerp gebruik te maken van een vulfactor-model, 
dient een bibliotheek (zie appendix 7) te worden opgesteld van vulfactor-verdelingen van 
diverse produktie-spoelen. Er dient bovendien te worden gekeken naar vulfactor-limieten 
voor aangeperste en niet-aangeperste draadpakketjes. 

De vulfactor-verdeling van een aangeperst draadpakket van een produktie-spoel kan 
worden bepaald door Sliefjes te maken, en deze te verwerken met de Unigraphics
routine calc_fillfac[29], zoals in appendix 2 beschreven is. In fig 6.1. is omcirkeld 
weergegeven op welke plaatsen in de afbuigspoel gekeken moet worden gehouden naar 
vulfactor-verdelingen voor het vullen van de bibliotheek. 

fig 6.1. Plaatsen in een spoelontwerp waar naar 
vulfactor-verdelingen gekeken moet worden 

Ais er een spoelontwerp gemaakt wordt en een eerste globale pennenstand (waarbij de 
positie van elke pen weergegeven wordt door een z-waarde en een alpha-waarde, zie 
fig 5.9.a. en fig 5.9.b.) bepaald is, dan dient in de opgestelde bibliotheek te worden 
gekeken naar vulfactor-verdelingen van penn en in een soortgelijke toestand. Daaruit kan 
worden afgeleid hoe de vulfactor-verdeling bij elke pen zal zijn. Met deze vulfactor
verdeling dient vervolgens in DUCAD (het programma van de electron-optische 
ontwerper waarmee de afbuigspoelen ontworpen worden) rekening te worden gehouden. 

Ais er gekeken wordt naar vulfactor-limieten dan geldt voor: 
- niet-aangeperste draadpakketjes, dat er gekeken moet worden naar procescondities 
en omstandigheden waarbij KSW optreden op plaatsen waar de omgeslagen hoek 
scherp (klein) is. Ook deze gegevens moeten in de bibliotheek worden opgesteld, 
zodat er naderhand bij een volgend spoelontwerp rekening mee kan worden 
gehouden. 
- aangeperste draadpakketjes, dat bij hoge gemiddelde vulfactoren Sliefjes bekeken 
dienen te worden. Door te kijken bij welke gemiddelde vulfactor ontoelaatbare 
draadbeschadigingen optreden kan voor een draadpakket een vulfactor-limiet bepaald 
worden. Deze verzamelde gegevens moeten ook in de bibliotheek worden opgesteld, 
om er bij een volgend spoelontwerp direkt rekening mee te kunnen houden. 

In fig 6.2. is weergegeven op welke plaatsen in de afbuigspoel de vulfactor-limieten 
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overschreden kunnen worden. Deze plaatsen zijn dus kritisch in het spoelontwerp. 

fig 6.2. Kritische vulfactor-plaatsen in een spoelontwerp 

6.1. Gebruik van het vulfactor-model 

Door de resultaten van de hoofdstuk 5 te combineren, kan m.b.v. de gegevens uit de 
opgestelde bibliotheek (zie appendix 7), voor aangeperste draadpakketten een vulfactor
model worden opgesteld. Voor de draadverdeling tussen pen en persstempel in de flank 
van de afbuigspoel, de kritische plaatsen in het spoelontwerp, geldt voor: 

- met litze-draad gewikkelde draadpakketjes waarin de draden dicht tegen 
elkaar zijn aangewikkeld (doorgaans draadpakketjes dikker dan 8 mm) 

Vulfactor = Y - 4/10*(94-Y)* 
2*Z - X - 1 

X - 1 
voor 74< Y <84 

Vulfactor-limiet = Y rrJJ1U = 87 

Hierbij is: X = het aantal sectoren waarin het draadpakket is opgedeeld 
Y = gemiddelde vulfactor van het draadpakket 
Z = het nummer van de sector vanaf de pen 

Om de betekenis van deze formule duidelijker weer te geven is dit model grafisch 
weergegeven in fig 5.14.a, 5.14.b. en 5.14.c., waar de trend van de vulfactor-verdeling 
voor diverse gemiddelde vulfactoren Y is weergegeven. 

De invloed van de wikkelprocesparameters op de vulfactor-verdeling zorgt er in deze 
situatie voor dat de constante 4/10 in de formule van de vulfactor be'invloed kan 
worden. Wordt een procesparameter zodanig gewijzigd dat de draadtrekkracht toeneemt, 
dan wordt deze con stante groter. Het omgekeerde geldt ook. Wordt een 
procesparameter zodanig gewijzigd dat de draadtrekkracht afneemt, dan wordt deze 
constante kleiner. Ais de draadspanning toeneemt van 350 gram tot 520 gram, dan 
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neemt de constante van ± 0.375 tot ± 0.425 toe. 

- met litze-draad gewikkelde draadpakketjes waarin de draden niet dicht tegen 
elkaar zijn aangewikkeld (doorgaans draadpakketjes smaller dan 8 mm) 

Vulfactor = Y - 6 * 
2*Z - X - 1 

X - 1 
voor 73< Y <87 

Vulfactor-limiet = Y max = 87 

Hierbij is: X = het aantal sectoren waarin het draadpakket is opgedeeld 
Y = gemiddelde vulfactor van het draadpakket 
Z = het nummer van de sector vanaf de pen 

Om de betekenis van deze formule duidelijker weer te geven is dit model grafisch 
weergegeven in fig 5.19.a., 5.19.b. en 5.19.c., waar de trend van de vulfactor-verdeling 
voor diverse gemiddelde vulfactoren Y is weergegeven. 

De invloed van de procesparameters op de vulfactor-verdeling is onduidelijk, omdat de 
draden bij de pen niet natuurlijk dicht tegen elkaar opwikkelen.· 

6.2. Beperkingen van het vulfactor-model 

Het model van de vulfactor-verdeling van aangeperste draadpakketjes heeft tot nu toe 
de volgende beperkingen, die ontstaan zijn doordat er geen tijd was voor verder 
onderzoek binnen het kader van deze afstudeeropdracht: 

- Het model is aileen geldig voor draadpakketjes in de flank van de afbuigspoel 
tussen pen en horizontaal persstempel, maar het is mogelijke om op een 
soortgelijke manier ook te kijken naar andere aangeperste draadpakketjes. 
- Het model is aileen geldig voor litze-draad, maar er kan echter vanuit worden 
gegaan dat wat de vulfactor-verdeling betreft het model voor solide-draad niet 
veel van dit model afwijkt. 

Bij dit onderzoek ging de prioriteit uit naar aangeperste draadpakketten, omdat deze 
meer kritisch zijn voor het spoelontwerp dan niet-aangeperste draadpakketten. 

6.3. Aannames bij het vulfactor-model 

Bij het model van de vulfactor-verdeling van aangeperste draadpakketjes wordt van de 
volgende veronderstelli"ngen en vereenvoudigingen uitgegaan: 

- De invloed van de procesparameters op de vulfactor-verdeling wordt in 
principe verwaarloosd. Oit mag worden gedaan omdat het model bij gemiddelde 
procescondities is opgesteld, en de invloed van de procescondities op de 
vulfactor-verdeling gering is. 
- Er wordt geen rekening gehouden met het verschil tussen een legkant en een 
trekkant van de spoel. Een afbuigspoel heeft namelijk een leg- en een trekkant. 
Oit betekent dat bij een afbuigspoel de draad aan een kant de wikkelspleet 
a.h.w. in wordt gelegd (Iegkant), en in een kant de wikkelspleet a.h.w. in 
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getrokken (trekkant). Hierdoor treedt een klein verschil in de wikkelopbouw op 
tussen de beide kanten. In het algemeen geldt dat de vulfactor bij de pen iets 
hoger is aan de trekkant van de spoel. 
- De wikkeltechniek en het wikkelproces worden beide niet gewijzigd. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

Vulfactor-limieten worden in het spoelontwerp door de electron-optische ontwikkelaars 
overschreden omdat de convergentie van de afbuigspoel hierdoor verbetert en de 
spreiding van de convergentie verkleind wordt. Uit elektron-optisch oogpunt is het dus 
gunstig dat de vulfactor zo hoog mogelijk is en de draad daardoor zo homogeen 
mogelijk over het beschikbare oppervlak verdeeld is. 

Om het verschil tussen de theoretisch berekende convergentie van het spoelontwerp en 
de werkelijke convergentie van de spoel te verkleinen en 'harde' vulfactor-limieten op te 
stell en is het noodzakelijk om de huidige vulfactor-definitie te herzien en de hantering 
van de vulfactor aan te passen. 

De nieuwe vulfactor-definitie luidt als voigt: 
Voor afbuigspoelen geldt in een doorsnijding van het draadpakket loodrecht op 
de draadrichting, waarbij het segment van de malspleet in een aantal sectoren 
opgedeeld kan worden: 

Vulfactor = 

oppervlak van de draden in een sector 
van het segment van de malspleet waar 
het draadpakket in ligt 

totale oppervlak van die sector van het 
segment van de malspleet waar het 
draadpakket in ligt 

* 100% 

In een draadpakket in de flank van de afbuigspoel is het niet mogelijk om aile 
draden. d.m.v. een vlakdoorsnijding, loodrecht door te snijden. De doorsnijding 
dient daarom zodanig te gebeuren dat zoveel mogelijk draden van het 
draadpakket loodrecht worden doorgesneden. Dit is het geval bij een 
doorsnijding van een vlak dat loodrecht op het persstempel en loodrecht op de 
ondermal staat. 

Binnen dit onderzoek is het voor aangeperste draadpakketten niet mogelijk gebleken om 
een theoretisch model van de vulfactor-verdeling voor het wikkel- en persproces op te 
stellen. Hiernaar moet verder ook niet gekeken worden, tenzij het wikkel- en persproces 
zodanig wordt aangepast dat de vulfactor-verdeling theoretisch beter voorspelbaar is. 
M.b.v. de binnen het kader van deze afstudeeropdracht uitgevoerde proeven is er een 
experimenteel model van de vulfactor-verdeling van aangeperste draadpakketjes 
opgesteld. Om dit model te verifieren en, eventueel, uit te breiden voor meerdere 
situaties is het noodzakelijk om d.m.v. het maken van Sliefjes nog meer te kijken naar 
vulfactor-verdelingen van aangeperste draadpakketjes van produktie-spoelen, en 
eventueel extra proeven te do en in bestaande wikkelmallen. 

De precieze verdeling van de draad in de malspleet is van te voren niet te bepalen, 
omdat de draden in de malspleet zich bij elke individuele spoel weer net iets anders 
opbouwen. Het is daarom niet mogelijk om de ligging van de individuele windingen te 
voorspellen. De verdeling van de draad in de wikkelspleet kan daarom aileen met een 
zekere spreiding bepaald worden. 

De invloed van de draadtrekkracht op de vulfactor-verdeling is niet zo groot als 
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verwacht. Hiermee kan de vulfactor-verdeling slechts in geringe mate be'invloed worden. 
Het blijkt dat de malgeometrie het belangrijkste is voor de vulfactor-verdeling. 

Uit de regressie-formule van 5.2.3.1. voor het dikste draadpakket, kan worden afgeleid 
dat voor litze-draad de draad homogeen over het oppervlak verdeeld is voor een 
gemiddelde vulfactor van het draadpakket van 94%. Aangezien er echter 
draadbeschadiging kan optreden boven de 87% zal nooit een volledige homogene 
vulfactor-verdeling bereikt kunnen worden. 

Uit de analyse van de Sliefjes van de afbuigspoelen kunnen relaties worden afgeleid 
tussen de vulfactor en diverse procesinstellingen. 

Er zijn eigenlijk drie typen draadpakketjes te onderscheiden: 
- draadpakketjes met een natuurlijke lage wikkelopbouw. waarbij de draden 
zonder aan te persen dicht tegen elkaar zijn aangewikkeld. Bij deze 
draadpakketjes treedt, na het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de penkant 
op. 
- draadpakketjes met een natuurlijke hoge wikkelopbouw, waarbij de draden 
zonder aan te persen relatief ver van elkaar zitten. Bij deze draadpakketjes 
treedt, na het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de perskant op. 
- draadpakketjes waarbij, zonder aan te persen, in een gedeelte van het 
draadpakket de draden dicht tegen elkaar zijn aangewikkeld en in het andere 
gedeelte van het draadpakket niet. Bij deze draadpakketjes treedt, na en 
afhankelijk van het aanpersen, de hoogste vulfactor aan de pen kant of aan 
pen- en perskant op. 

In de meeste situaties komt het laatste geval v~~r. 

Het verschil tussen de theoretisch berekende convergentie van het spoelontwerp en de 
werkelijke convergentie van de spoel kan worden verkleind door bij het spoelontwerp 
rekening te houden met een niet-homogene vulfactor-verdeling. 

Door de dikte van de plaklaag van de wikkeldraad dunner te maken kan de 
kopervulgraad van een draadpakket verder verhoogd worden. De dikte van de plaklaag 
is namelijk dikker dan noodzakelijk om de draden aan elkaar te plakken. 

De vulfactor-limiet voor niet-aangeperste draadpakketten treedt op aan de penzijde, 
omdat daar de draadtrekkrachten het hoogste zijn. Hoe groot deze maximale vulling 
precies is, moet worden bepaald aan de hand van Sliefjes van afbuigspoelen waarbij 
net geen KSW optreden. In de praktijk blijkt dat er wei eens KSW-problemen willen 
optreden bij niet-aangeperste draadpakketjes waar de omgeslagen hoek om de pen 
relatief scherp (klein) is. Het blijkt namelijk dat er v~~r niet-aangeperste draadpakketjes 
geen ontoelaatbare draadbeschadigingen optreden bij een groteomgeslagen hoek. In 
tegenstelling tot in sommige praktijksituaties treedt bij de gedane proeven geen 
zichtbare overschrijding op van een vulfactor-limiet. Daarom kan er binnen het kader 
van dit onderzoek geen vulfactor-limiet voor niet-aangeperste draadpakketjes bepaald 
worden. 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken m.b.t. de vulfactor
limieten voor aangeperste draadpakketten: 

- V~~r litze-draad geldt voor de gemiddelde vulfactor een vulfactor-limiet van 
87% die voor 0.355 mm litze-draad overeenkomt met een kopervulfactor-limiet 
van 52%. 
- Voor solide-draad is het niet duidelijk hoe hoog de vulfactor-limiet voor de 
gemiddelde vulfactor kan zijn, omdat hiervoor te weinig situaties zijn bekeken. 

- Philips I.T.C. Eindhoven - 59 



- Vulfactoren van afbuigspoelen -

Het is echter wei duidelijk dat deze vulfactor-limiet voor aile huidige solide
draadtypen hoger is dan de huidige kopervulfactor-limiet van 55%. 

Ook moet verder onderzoek verricht worden naar vulfactor-limieten voor zowel 
aangeperste als ook niet-aangeperste draadpakketjes. Voor aangeperste draadpakketjes 
die met solide-draad gewikkeld zijn, kan de kopervulgraad nog een stuk verhoogd 
worden. D.m.v. het maken van veel Sliefjes, deze goed te bekijken en deze te 
verwerken m.b.v. de Unigraphics-routine calc_fil/fac, kan relatief eenvoudig naar deze 
vulfactor-limieten worden toegewerkt. 

Er moet gekeken worden naar het eventueel verhogen van de maximale kopervul/ing 
van een draadpakket bij het gebruik van andere draadtypes (op dit moment worden 
litze- en solide-draad gebruikt). Dit dient te gebeuren door met een draad te wikkelen 
waarbij het percentage koper in de draad hoger is. 

Er dient een onderzoek gedaan te worden naar de haalbaarheid van nieuwe 
wikkelprocessen, waarbij afbuigspoelen ortho-cyclisch gewikkeld kunnen worden, zodat 
de vulgraad nog verder omhoog kan. 
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