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Deel 1

"TECHNOLOGICAL MAPPING VAN HET ELEKTRONEN
KANON VAN DE BEELDBUIS"

M.M. van Rossum

0407 WPA



Samenvatting

Een multinational als Philips biedt een grote verscheidenheid van
produkten aan als eindprodukt of als subsamenstelling. De
vervaardiging van deze produkten vergt een uitgebreide kennis van
vele technologieen. Met het doel een beter inzicht te krijgen hoe
een bepaald produkt zijn fabricagecyclus doorloopt, is een eerste
aanzet gemaakt met een nieuwe analysemethode, "technological
mapping" genaamd.

Deze analyse is toegepast voor een elektronenkanon. Een elektronen
kanon is een samenstelling van de beeldbuis. Van dit produkt zijn de
functies geanalyseerd en is een beschrijving gegeven van de
technologieen, die in het fabricageproces worden toegepast. De
"technological mapping" is echter niet aIleen een opsomming van de
verschillende bewerkingsstappen. Het moet ons ook inzicht geven in
de beheersbaarheid van de produktieprocessen. In dit kader is
informatie ingewonnen over materiaalrendement, technisch rendement
en technische stilstand. In het onderzoek is tevens de
"technological mapping" gecombineerd met de kostprijsanalyse van dit
elektronenkanon.

Naast dit bestaande produkt is deze analysemethode ook toegepast
voor een kanon, dat nog in ontwikkeling is. Op deze manier is een
eerste indica tie verkregen, die heeft gediend als inleiding voor een
"redesign" van dit produkt. Deze "redesign" is gestart in de
creatieve fase van het ontwerp d.m.v. een "brainstorm". Een
"brainstorm" geeft een goede gelegenheid om alternatieven voor het
ontwerp te genereren.

Tenslotte zijn de alternatieven verder uitgewerkt en beoordeeld op:

-functie
- techniek
- kostprijs
- toepassingen in de massafabricage

Hiermee is een advies gegeven voor de mogelijke uitvoeringsvormen.
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HOOFDSTUK 1 "TECHNOLOGICAL MAPPING"

1.1 Inleiding

In de industrie worden vele technologieen toegepast om produkten te
kunnen afleveren. Binnen een multinational als Philips met een
veelzijdigheid aan produkten is het aantal toegepaste technologieen
omvangrijk geworden. Bet verwerven van technologische kennis speelt
een belangrijke rol bij het ontwikkelen en ontwerpen van technische
produkten, maar ook bij het verbeteren van het produktieproces. In
de assemblage-industrie wordt meestal de fabricage van het te
ontwikkelen produkt op reeds bestaande apparatuur verricht. De
beschikbare fabricage know-how moet per se gebruikt worden om via
leer- en routineeffecten de arbeidskosten en daarmee de kostprijs te
drukken. Met de beschikbare standaardapparatuur in de fabriek moet
het mogelijk zijn een breed assortiment zeer uiteenlopende
eindprodukten zo goedkoop en efficient als mogelijk te produceren.
In dit kader moet een volwaardig beleid zich methodisch bezighouden
met het sturen van technologische ontwikkelingen binnen de
onderneming.

Een intern gericht onderzoek ten behoeve van de strategievorming is
nodig om de sterke en zwakke punten van de organisatie te
achterhalen. Bij een sterkte/zwakte analyse is de aandacht in eerste
instantie gericht op het zich bewuster worden van de "capabilities"
(de kundigheden) van de organisatie op uiteenlopend gebied. Gedacht
dient daarbij te worden aan kundigheden in de research,
mechanisatie, verkoop en fabricage. De kundigheden zijn als sterke
punten te benutten bij de uit- en ombouw van de onderneming. Bet
opsporen van de zwakke punten is nodig om ze zodanig in te dammen,
dat de sterke punten niet verloren gaan.

Dit onderzoek is gericht op de fabricage van een elektronenkanon. Ais
methode van onderzoek is de "technological mapping" toegepast. Een
"technological mapping" geeft een inventarisatie van de functies van
een produkt en van de toegepaste technologieen bij de fabricage van
het produkt.

1.2 Methode van onderzoek

"Technological mapping" staat voor technologische inventarisatie,
maar daarnaast ook voor het analyseren van de functies van een
produkt. Het analyseren van de functies van een produkt is de eerste
stap in het onderzoek. Het gaat hierbij niet aIleen om de functies
van het produkt zelf. Een produkt bestaat veelal uit samenstellingen
en onderdelen, die ook zekere functies hebben. Deze onderdelen en
samenstellingen zullen in dit onderzoek regelmatig componenten
worden genoemd.

Elke component heeft een of meerdere functies, die direkt de
basisfuncties, de functies waarvoor het produkt is ontworpen,
ondersteunen of daar een nevenfunctie van zijn. De bestudering van
het tekeningenpakket van het produkt en interviews met medewerkers
van bijvoorbeeld de afdeling Ontwikkeling kunnen een goed beeld
geven van de functies.
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Ret initiatief moet echter weI van de onderzoeker zelf afkomen, die
bij bestudering van het tekeningenpakket al zoveel mogelijk vragen
opstelt t.a.v. vorm en uitvoering van het produkt. Op deze manier
kunnen onnodige functies worden herkend, die bij een eventueel
redesign achterwege kunnen worden gelaten. Tevens is men dan in
staat om de belangrijkste parameters van de onderdelen c.q.
samenstellingen aan te geven.

Ret tweede gedeelte bestaat uit een beschrijving van de
technologieen, die worden toegepast in het fabricageproces. Bet
struktureren van de technologieen verloopt per onderdeel via de
samenstellingen tot het uiteindelijke produkt. Al de bewerkings
stappen worden beschreven. De informatie kan weer worden verkregen
d.m.v. interviews met de producenten, bijvoorbeeld de afdelings
assistenten. Voor een goede inventarisatie gaat het niet alleen om
een beschrijving van de bewerkingsstappen, maar ook om zoveel als
mogelijk de probleemgebieden aan te geven. Met andere woorden met de
"technological mapping" moet ook een indicatie van de
beheersbaarheid van de produktieprocessen worden gegeven. Bet
beheersen van een produktieproces is echter relatief, zodat de
processen onderling kunnen worden vergeleken.

De beheersbaarheid van een bewerking kan worden weergegeven door:

- materiaalrendement
- technisch rendement
- technische stilstand

Het materiaalrendement is het percentage goede produkten dat
een machine aflevert. Bet technisch rendement wordt bepaald door:

* Het missen van een aantal posities, bijvoorbeeld door stempel
breuk of doordat men niet tijdig ingrijpt bij een kleine
storing.

* Kleine reparaties aan de machine.

* Interferentie-wachttijden komen voor, indien de man meer
machines bedient en zijn aanwezigheid toevallig bij meer
dan een machine tegelijk vereist is of indien de machine
bediende afwezig is i.v.m. persoonlijke verzorging.

* Voeden van de machine.

* Opwarmen, volwerken of leeghalen komt voor bij ovens aan
het begin en eind van de arbeidsperiode.

Technische stilstand is de stilstand, die niet toe te wijzen is aan
de afdeling. Men moet hierbij denken aan een storing, die in een
kort tijdsbestek niet door de eigen R&O afdeling is te verhelpen en
men de diensten van een hulpafdeling moet inschakelen. Hiertoe
behoort dus ook de ombouwtijd van een machine, waarneer de
functionaris tot een hulpafdeling behoort.
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1.3 Toepassingen van de "technological mapping"

De functies en technologieen kunnen in een matrix worden geplaatst,
zoals in bijlage A. Op de ene as staan de technologieen eventueel
aangevuld met materiaalrendement, technisch rendement en technische
stilstand, terwijl op de andere as de componenten zijn ingedeeld.
Deze matrix geeft een goed overzicht van het produkt. Een doel is
ondermeer om minder goed beheersbare bewerkingsstappen te toetsen.
Men kan zich afvragen of de functies, die worden verkregen na het
toepassen van deze bewerkingsstappen primair zijn. In het geval het
om een nevenfunctie gaat, rijst de vraag of deze niet weggelaten kan
worden.

Daarnaast kan de "technological mapping" worden gecombineerd met een
kostprijsanalyse van het produkt. De kostenstructuur van componenten
kan namelijk ook het strategies belang van technologische kennis
aangeven. In een kostprijsanalyse wordt de FSP (fabrieks verreken
prijs) opgesplitst in toegevoegde waarde en materiaal. De
toegevoegde waarde is verder nog verdeeld in :

- materiaalkosten
- direct variabel loon
- indirect variabel loon
- indirect vast loon
- aandeel intern
- diverse kosten
- aandeel reparatie en onderhoud
- energie
- hulpmateriaal
- huisvesting
- afschrijving

Voor de definities van de gebruikte termen zie bijlage D.
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HOOFDSTUK 2 HET ELEKTRONENKANON

2.1 Inleiding

In een kIeurenteIevisie gaat men uit van Iichtbronnen, die Iicht
van een bepaalde kleur opwekken. De Manier om kleuren te maken wordt
de "additieve methode" genoemd. Uit experimenten is bekend, dat een
groot aantal kleuren gemaakt kan worden door het combineren van drie
lichtbronnen of grondkleuren. In de kIeurenteIevisie zijn dit de
kleuren rood, groen en bIauw met golflengten van respectieveIijk
700 nm, 546.1 nm en 435.8 nm. Door nu een fosforscherm, voorzien van
de drie grondkleuren, te beschieten met een eIektronenbundel volgens
fig.2.1 kan men de diverse kleuren opwekken.

METAL
MASK

G R

,
\

• GR'

fig.2.1 Beschieting van het fosforscherm door elektronenbundel

Het elektronenkanon is het produkt waarmee de elektronenbundel wordt
opgewekt. Het beeld op een televisiebuis wordt geschreven met deze
elektronenbundel. Op het fosforscherm ontstaat een Iichtgevende spot
ter grootte van de elektronenbundel. T.g.v. de beperkte transmissie
van het schaduwmasker is niet de gehele macroscopische spot
zichtbaar, maar aIleen de microscopische spot achter de maskergaten.
Aan de hand van fig.2.2 en 2.3 kan de werking van een elektronenkanon
worden duidelijk gemaakt.



-5-

f:g.2.2 Lensvorming in het elektronenkanon
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fig.2.3 Lensvorming in de triode
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Een elektron ondervindt in een elektrostatisch veld een kracht in de
richting van de veldsterkte. De kathodelens wordt gevormd tussen de
kathode, rooster 1 (de gl) en rooster 2 (de g2), zoals in fig.2.3 is
weergegeven. De kathode heeft in dit voorbeeld een potentiaal
V = 70 V en de getekende potentiaalvlakken van 80, 90 en 100 V zijn
opgebold in de richting van de kathode. De krachten op het elektron
staan loodrecht op deze equipotentiaalvlakken en hebben dus een naar
de z-as gerichte component. In een willekeurig punt van de baan
heeft het elektron reeds een snelheid, die bepaald is door de
potentiaal ter plaatse van dat punt.

[2.1]

m Massa van het elektron
v snelheid van het elektron
e lading van het elektron
V~= potentiaal van het rooster
V~= potentiaal van de kathode

Het verdere verloop van de baan wordt nu bepaald door de kinetische
energie en de richting, die het elektron al heeft en door de kracht,
die het elektron in het potentiaalvlak ondervindt. Heeft de
veldsterkte dezelfde richting als de baan dan wordt het elektron
versneld langs een rechte baan. Maakt de veldsterkte een hoek met de
baan dan ontbinden we de kracht in een component langs de baan (die
versnellend of vertragend werkt) en in een component loodrecht op de
baan. De component loodrecht op de baan veroorzaakt de convergerende
of divergerende werking. Aanschouwen we opnieuw fig.2.3 dan is te
zien, dat in het deel links van het symmetrievlak van de
voorfocuslens, waar het elektron een lagere snelheid heeft, het
elektron naar de as wordt toegebogen. Dit lensdeel is dus
convergerend. In het gedeelte rechts van het symmetrievlak wordt het
elektron van de as afgebogen. Dit lensdeel is divergerend. De
kromming van de equipotentiaalvlakken bepaalt dus of het veld ter
plaatse een convergerende dan weI een divergerende werking heeft. De
lens als geheel is convergerend. Dit komt, doordat de elektronen in
het linker, convergerende deel, de laagste snelheid hebben.

Terug naar de kathodelens, de triode. Dan valt op, dat de g2 een
positieve potentiaal t.o.v. de kathode heeft en daardoor de
elektronen versnelt, terwijl de gl een negatieve potentiaal t.o.v.
de kathode heeft en de elektronen vertraagt. Afhankelijk van de
spanningen op de kathode, de gl en de g2 emitteeert de kathode over
een groter of kleiner gedeelte van het kathode-oppervlak. De nauwste
doorsnede van de elektronenbundel in een triode wordt de
"cross-over" genoemd.

Elektronenoptische lenzen hebben vergeleken met normale optische
lenzen een sterke sferische abberatie. Sferische abberatie houdt in,
dat de meer naar buiten gelegen stralen in een lens te sterk worden
afgebogen. Om de invloed van deze lensfout te beperken mag aIleen
het middengedeelte van de lens gebruikt worden, d.w.z. de diameter
van de elektronenbundel moet aanmerkelijk kleiner zijn dan de
lensdiameter.
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2.2 Indeling van het elektronenkanon

Het kanon (zie bijlage Bl), zoals dat na montage afgeleverd wordt,
is een samenstelling van de ingedrukte unit met kathode, het
plaatstel en de samengestelde centreerbus. Dit zijn de
subsamenstellingen van het kanon die op hun beurt zijn opgebouwd uit
onderdelen. Deze "technological mapping" is uitgevoerd aan de hand
van de 51FS 90 NN. Van dit kanon is nu deze opbouw gegeven.

Voorkomende onderdelen:
stengel
ring
plaatstelpen

doorvoerbandjes

beugel plaatstel-kanon rechts
beugel plaatstel-kanon links

rooster 1 (gl)
plaatje rooster 1
beugel (2x)
doorvoerbandje (2x)

rooster 2A (g2A)
rooster 2B (g2B)
doorvoerbandje

rooster 3A (g3A)
beugel (2x)
doorvoerbandje

rooster 3B (g3B)
doorvoerbandje
rooster 3C (g3C)
beugel (2x)

rooster 4 (g4)
beugel (2x)

multiform (2x)

centreerbus
centreerveer (6x)
imaco-ring
insert
coma-correctorplaat (2x)

kathode (3x)

I
Iplaatstel
I

I
Isamengesteld
Irooster 1
I

I
/samengesteld
Irooster 2

I
Isamengesteld
Irooster 3A

I
Isamengesteld
Irooster 3B/3C
I

Isamengesteld
lrooster 4

I
I
Isamengestelde
Icentreerbus
I
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FUNCTIEBESCHRIJVING VAN HET ELEKTRONENKANON

Elk onderdeel of subsamenstelling heeft een of meerdere functies in
het kanon. In hoofdstuk 2 hebben we al gezien in welke onderdelen en
subsamenstellingen het elektronenkanon is onderverdeeld. Dit hoofdstuk
geeft een overzicht van de functies van de onderdelen en/of
subsamenstellingen. Daarnaast zijn hierin ook de toegepaste
materialen en de belangrijkste parameters t.a.v. de functies
opgenomen.

3.1 Plaatstel

Het plaatstel (zie bijlage B2) bestaat uit drie onderdelen, die ieder
een eigen functie bezitten. De onderdelen zijn: stengel, ring en
plaatstelpennen. De stengel wordt gebruikt voor het vacuumzuigen van
de hals, wanneer het kanon in de hals is geplaatst. De stengel wordt
hierna afgesmolten en dicht zich vanzelf af t.g.v. het vacuum. De
ring houdt de plaatstelpennen samen en is het onderdeel, dat met de
hals wordt versmolten. Daarnaast wordt de ring tijdens het persen
van het plaatstel ook voorzien van twee referentievlakjes. Oeze
referentievlakjes worden gebruikt tijdens het lassen van een
plaatstel op een kanon. De pennen verzorgen de spanningsdoorvoer
naar de roosters. Plaats en diameter van de omschreven cirkel zijn
volgens internationale normen vastgesteld. Oit is de JEOEC-norm
(=Joint Electron Tube Engeneering Council). Twee van de plaatstel
pennen worden gebruikt als referentiepennen voor het positioneren
van het plaatstel, wanneer dit op een kanon wordt gelast.

Parameters:

# Plaatstel:- scheefstand van de stengel t.o.v. de ring
- scheefstand van de plaatstelpennen
- plaats van de referentievlakjes
- plaats van de plaatstelpennen

Materiaal:

# Stengel

# Ring

28% Loodglas (glasnr.01)

Loodglas (glasnr.7B)

# Plaatstelpennen: Ni Cr Fe draad 48/5 3/4 hard (N 1090/02)

3.2 Beugel plaatstel-kanon

De beugels (zie bijlage B3) hebben tot taak om de ingedrukte unit
stijf met het plaatstel te verbinden. Aan de ene kant d.m.v. de
verbinding met drie plaatstelpennen en aan de andere kant ingedrukt
in de multiform. De beugel is voorzien van een verzwakking in de
vorm van een gat en een buiglijn ter plaatse van dit gat. Hiermee
wordt voorkomen, dat er een te groot moment werkt op de multiform,
wanneer de beugels naar buiten worden gebogen tijdens het uitlijnen
van het plaatstel en het kanon. Dit kan tot gevolg hebben dat de
spanningen in de multiform te hoog worden. De vorm van de
zwaluwstaart (zie fig.3.1) moet zorgen voor een goede inklemming van
de beugel in de multiform.
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Onderzoek (groep 22657 o.l.v. J.Johanns) heeft geleid tot deze vorm.

""CI

o ~
+1..

CI

0r-

o
+; t----tr----....--.....j~--.,.

t t 0,1

fig.3.1 Zwaluwstaart

Parameters: - stijfheid van de beugel
- hoek bij indrukpunt (zwaluwstaart)
- afstand tussen indrukpunten (zwaluwstaart)

Materiaal: X8 Cr Ni 18-12 DQHV150 (UN-N286/01)

3.3 Samengesteld rooster 1 (sam.g1)

De sam.g1 (zie bijlage B4) is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
een kale g1, drie plaatjes, twee beugels en twee doorvoerbandjes. De
gl heeft een bundelvormende functie. Met een sterke lens in
x-richting en een zwakke lens in y-richting ontstaat een ovale spot,
zie fig.3.2.

7{«««4

fig.3.2 Werking van het plaatje onder de g1

[«««17 /
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De lenzen ~orden gevormd door een lang~erpig gat in y-richting met
daaronder een plaatje, voorzien van een rechthoekig gat. Het plaatje
onder de g1 zorgt voor de lensvorming in x-richting. In dit kader is
het oplassen van het plaatje kritisch in de y-richting, ~ant het gat
moet ook goed zijn gepositioneerd t.o.v. de later in te lassen
kathode. De gl heeft een negatieve potentiaal t.o.v. de kathode,
zodanig dat deze buiten het ge~enste emitterend-oppervlak vertragend
~erkt, met als gevolg dat de kathode hierbuiten niet emitteert. Het
oppervlak van de bundeldoorsnede bedraagt~O,2 mm.

De ~anden (in x-richting) van de kale gl ~orden gebruikt om de
kathode in te lassen. Omdat de kathode op de juiste plaats t.o.v.
het gat gepositioneerd moet ~orden, moeten dus ook de ~anden (in
x-richting) de juiste afstand t.o.v. het gat hebben. Om te voorkomen
dat de ~anden hoI of bol gaan staan, zijn er in de ~anden (in
y-richting) verstevigingsribben aangebracht. De vlakheid van de
bodem moet ook gegarandeerd ~orden door zijn ribben. De uitsparingen
(halve cirkels) op de bodem zijn referenties voor het positioneren
bij het capacitief-inlassen. In de toekomst wil men deze
uitsparingen ook ter mechanisatie van het kanon op het plaatstel
lassen gebruiken, met name voor het positioneren.

Parameters:

# gl (kaal) stijfheid van de ~anden (in x-richting)
- even~ijdigheid van de ~anden (in x-richting)

t.o.v. de referentiepunten (halve cirkels)
- vlakheid van de bodem
- maat van het gat in x-richting
- plaats van het plaatje in y-richting
- plaats van de referentie (halve cirkels)
- gaten in de ~and in y-richting i.v.m. ruimte voor

de tangen

# Plaatje g1:- maat van het gat

Materiaal:

# g1 (kaal) : Ni Fe 42 0.2x dieptr. (ZN-N 1089/03)

# Plaatje gl: Ni Fe 42 250 HV strip 0.1 ± 0.01 (ZN-N 1089)

3.4 Samengesteld rooster 2 (sam.g2)

De sam.g2 (zie bijlage B5) is opgebou~d uit t~ee roosters (g2A en
g2B) en een doorvoerbandje. De sam.g2 vormt samen met de sam.gl de
kathodelens, die de elektronen versnelt, ter~ijl met de sam.g3A de
voorfocuslens ~ordt gevormd. De voorfocuslens buigt de rode en de
blau~e bundels af (knik). De sam.g2 bestaat uit t~ee delen, omdat
het niet mogelijk is bij de volledige dikte (0.8mm) van dit rooster
een gat te stansen zonder te grote bramen. Te grote bramen leiden
tot hoogspanningsproblemen, vooral als de bramen naar een hogere
potentiaal zijn gericht. Om de braamrichting te regelen is de g2A
kleiner dan de g2B, zodat de braamrichting van de g2B in de richting
van de lagere potentiaal kan ~orden gelegd. Beide roosters hebben
een asymmetrische vorm om deze braamrichting te herkennen. Naast de
drie bundelgaten bevat de g2A nog t~ee gaten, die als lasplaatsen
fungeren bij het aflassen van de g2A en de g2B.
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Parameters:

# Sam.g2 braamrichting van de g2B
- centrering van de roosters t.o.v. elkaar

# g2A/g2B:- vlakheid van de g2B
- maat van de bundelgaten
- steek van de bundelgaten

Materiaal:

# g2A/g2B: Ni Fe 42 0.4x halfhard (ZN-N 1089/02)

3.5 Samengesteld rooster 3A (sam.g3A)

De sam.g3A (zie bijlage B6) vormt samen met de sam.g2 de
voorfocuslens en is opgebouwd uit een kale g3A, twee beugels en een
doorvoerbandje. Omdat in de voorfocuslens de rode en de blauwe
bundel afgebogen worden, zit het rode en blauwe gat t.o.v. gl en g2
uit lijn. De hoogte van dit rooster dient ter magnetische
afscherming. Een magnetisch veld in combinatie met een
elektronenbundel geeft een Lorentzkracht, die deze bundel afbuigt.
De knik in het rooster voor de bodem is weer ter versteviging om de
bodemvlakheid te garanderen.

Parameters:

- maat van de gaten
- vlakheid van de bodem
- steek van de gaten

Materiaal: Ni Fe 42 0.3x dieptrekkwal. (ZN-N 1089/03)

3.6 Samengesteld rooster 3B/3C (sam.g3B/g3C)

De onderdelen van de sam.g3B/g3C (zie bijlage B7) zijn: een g3B, een
g3C, twee beugels en een doorvoerbandje. De g3B heeft als enige
functie elektrostatische afscherming. De bodem is in principe niet
nodig doch het dient ter versteviging van het rooster. De flens van
het rooster wordt gebruikt voor de lasverbindingen met de g3C. De'
g3C vormt samen met de sam.g4 de hoofdlens. De kragen in het rooster
zorgen voor de vorming van de hoofdlens, waarbij de rondheid,
gemeten onder 45, de kwaliteit van de lens aangeeft (experimenteel
bepaald door groep 22657 o.l.v. J.Johanns). Ter herkenning zijn
lippen van verschillende vorm aangebracht. Bet is namelijk vereist
dat het gat van de rode bundel van de g3C tegenover het gat van de
rode bundel van de g4 ligt. Men spreekt dan van een gespiegelde
hoofdlens. Omdat de g4 identiek is aan g3C, is deze herkenning
noodzakelijk. Om dezelfde reden moet men beide roosters dan ook uit
dezelfde partij nemen am de maatverschillen 20 klein mogelijk te
houden.
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Parameters:

# g3C :- rondheid van de kraag onder 45 0

- binnenafstand tussen de lippen onderling
- afstand van de zijkant in x-richting tot de middellijn
- plaats van de lippen

Materiaal:

# g3B : X8 Cr Ni 18 12sp. dd. str.0.25 (UZN-N 286/04)
of
X8 Cr Ni 18 150 HV str.O.25 (ZN-N 286)

# g3C Cr Ni St. band 18/12 dieptr.kwal. 0.3x (ZN-N 286/12)

3.7 Samengesteld rooster 4 (sam.g4)

Zoals aangegeven bij de sam.g3B/g3C vormt de sam.g4 (zie bijlage B8)
samen met dit rooster de hoofdlens. Naast deze functie worden de
lippen van het rooster ook gebruikt als referentie voor de insert en
de centreerbus. De g4 en twee beugels zijn de onderdelen van deze
subsamenstelling.

Parameters:- zie g3C

Materiaal:

*g4 : Cr Ni St. band 18/12 dieptr.kwal. 0.3x (ZN-N 286/12)

3.8 Samengestelde centreerbus

De onderdelen van de samengestelde centreerbus (zie bijlage B9)
zijn: een centreerbus, centreerveren, een insert, twee
coma-correctorplaten en een imaco-ring. De centreerbus is eendrager
voor de veren, de insert, het coma-blik en de imaco-ring. ~ hodem
met de bundelgaten dient ter afscherming van de unit bij het.
vacuumzuigen van de beeldbuis, terwijl de andere gaten
referentiegaten zijn voor het positioneren van de insert op de
centreerbus. De centreerveren centreren het kanon uiteindelijk in de
hals bij het inschuiven. Daarnaast zorgen deze veren voor het
elektrisch verbinden van de g4 met de softflashlaag en voar de
demping van trillingen van het kanon t.o.v. de hals. Voor een goede
centrering moet de radiale stijfheid veel kleiner zijn dan axiale en
tangentiale stijfheid.

Ook moet de inschuifkracht klein zijn, zodat er geen krassen op de
hals ontstaan. De inschuifkracht is afhankelijk van de radiale
stijfheid, de wrijvingscoefficient en het aantal veren. Met deze
parameters is de huidige vorm ontwikkeld. M.b.v de imaco-ring worden
de convergentiefouten in het kanon gecorrigeerd. De imaco-ring is
van permanent magnetisch materiaal, zodat de elektronenbundels op
gewenste wijze worden afgebogen.
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De coma-correctorplaat moet de ongewenste invloed van de
deflectiespoel op de rode en blauwe elektronenbundels opheffen door
deze bundels af te schermen. De sterkte van dit strooiveld is
bepalend voor de hoeveelheid materiaal in de coma-correctorplaat.
Vanneer de hoeveelheid materiaal bekend is, kan de vorm bepaald
worden. De coma-correctorplaat is het knelpunt tussen het ontwerp
van de beeldbuis met spoel en van het kanon. Vanneer beide ontwerpen
gereed zijn, kan pas de coma-correctorplaat worden ontworpen.

De insert verzorgt de correctie op de hoofdlens van het
astigmatisme. De vorm is experimenteel bepaald (groep 22654 o.l.v.
E.Himmelbauer). Astigmatisme is het verschijnsel, dat optreedt
wanneer verschuivingen en ook kantelingen van de roosters van het
kanon lensverschuivingen veroorzaken, die dan ook resulteren in een
af~uiging van de elektronenbundel. Gebeurt dit in de hoofdlens dan
treft de bundel het scherm op de verkeerde plaats en is er sprake
van een puntfout. De hierdoor veroorzaakte verschillen in trefplaats
van de drie elektronenbundels is de statische convergentiefout. Deze
wordt d.m.v. een 4- en 6-pool magneetveld gecorrigeerd. Loodrecht op
het magneetveld en op de stroom wordt een kracht op de bundel
ui tgeoefend , die de bundel knikt in gewenste richting. Hierdoor
wordt de bundel in de ene richting iets gefocuseerd en in de andere
richting iets gefocuseerd (zie fig.3.3). Dit noemt men astigmatisme.

PUNTF(IUT

._._---_._._-_.

fig.3.3 Ontstaan van astigmatisme



-14-

Parameters:

# Centreerbus

# Centreerveren

vlakheid t.b.v. het oplassen van de insert
- diameter

.- axiale, radiale en tangentiale stijfheid
- straal R van de veercup

# Coma-correctorplaat:- magnetisch materiaal

Materiaal:

# Centreerbus

# Centreerveren

# Imaco-ring

XB Cr Ni 12 sp. dd. str.0.25 (UZN-N 286/04)
of
XB Cr Ni 12 150 HV str.0.25 (UN-N 286/01)

Cr Ni St. band 18/12 veerhard 0.15
(UZN-N 286/03)

Fe Co V Cr 11/2 mat.no.:2.4570 (DIN 17410)

# Coma-correctorplaat: Ni Fe 42 (NI089)

3.9 Beugels algemeen

Via de beugels (zie bijlage B10) worden de roosters vast in de
multiform geklemd. De zwaluwstaart zorgt voor een goede klemming in
de multiform.

Parameters:

- hoek bij de indrukpunten (zwaluwstaart)
- afstand tussen de indrukpunten (zwaluwstaart)
- stijfheid met name voor beweging tussen de

indrukpunten (zwaluwstaart)

Materiaal: Ni Fe 42 zacht 0.5mm (ZN-N 1089/04)

3.10 Kathode

De kathode emitteert de elektronen. Het emitterend oppervlak van de
kathode wordt bepaald door de spanningen op de kathode, de gl en de
g2. Van belang is echter dat de kathode voldoet aan de toleranties
om op de juiste plaats gepositioneerd te kunnen worden.

3.11 Doorvoerbandjes

De doorvoerbandjes (zie bijlage B11) zlJn slechts tussenstukjes
tussen de pennen van het plaatstel en de verschillende roosters. De
doorvoerbandjes mogen geen sluiting maken en ook mogen er geen
hoogspanningseffecten optreden. Daarom mogen op de doorvoerbandjes
geen bramen voorkomen, die tot hoogspanningseffecten kunnen leiden.
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Parameters:- hoogspanningseffecten

Materiaal: X8 Cr Ni 18 12 (UN-N286)

3.12 Multiform

De multiform (zie bijlage B12) vormt een starre en isolerende
verbinding tussen de roosters. Deze verbinding ontstaat door
inklemming van de beugels in de multiform. De kleur van de multiform
is een codering voor het type kanon.

Materiaal: glas 668

Parameters:

- geometrie
- stijtage
- weerstand

3.13 Vireloop

De hoogspanning heeft tot gevolg, dat de elektronen de neiging hebben
om langs de hals in de richting van een lagere potentiaal te
kruipen. Door een wireloop (zie bijlage B13) aan te brengen kan deze
elektronenbeweging worden tegengegaan.

Materiaal: Cr Ni St. draad zacht (N286/06)
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HOOFDSTUK 4 TOEGEPASTE TECHNIEKEN BIJ HET ELEKTRONENKANON

Na de functiebeschrijving van de onderdelen, zal een overzicht
worden gegeven van de technieken, die worden toegepast tijdens de
produktie van een kanon. Van deze technieken zijn, indien mogelijk,
ook de kritieke punten in de produktie beschreven, als mede de
redenen van uitval, eventueel met uitvalpercentage.

4.1 Onderdelenfabricage Sittard

Voor de fabricage van de onderdelen gaat men uit van rollen
bandmateriaal, die op maat worden gesneden, zodat ze geschikt zijn
voor bandtoevoer aan de diverse persen. Aan de geleverde band worden
eisen gesteld betreffende de dieptrekkwaliteit. Deze specificaties
worden gecontroleerd bij het binnenkomen van het materiaal. Na het
op maat snijden van de rollen bandmateriaal vindt geen controle meer
plaats. Zo ontstaat de vraag, of het snijden invloed heeft op de
materiaaleigenschappen. Een gevolg van de onzekerheden in het
uitgangsmateriaal, is dat men bij het opzetten van een nieuwe band
vaak het gereedschap niet aIleen opnieuw moet instellen, maar ook
moet corrigeren.

4.1.1 Rooster 1 (gl)

De fabricage van de gl begint met de toevoer van band, waarna het
produkt de volgende bewerkingen ondergaat:

- stansen van de vorm+gaten en het vormen van de rillen
- buigen van de laslippen
- tweede buiging van de laslippen
- lange zijwand ombuigen
- andere lange zijwand ombuigen
- losstansen van het rooster

Hiervoor maakt men gebruik van een setjes-gereedschap, een
gecombineerd buigstans gereedschap. Voor iedere bewerking is een
aparte unit met een aparte geleiding gemaakt. In de ril/snijset,
voor het stansen van vorm+gaten van de rillen, heeft men last van
"kikkeren" van de band. Dit wil zeggen dat de band niet recht blijft
tijdens het doorvoeren, maar enigzins tordeert. De oorzaak hiervan
is onbekend en ook is niet bekend welke invloed dit effect heeft op
de maatvoering.

Uitval van de gl treedt echter voornamelijk op door de bewerkingen
in de derde en vierde buigset, waarin de lange zijwanden worden
omgebogen (~10% uitval). Men heeft de maatvoering niet goed in de
hand, vooral wat betreft hoogte en vlakheid (U totale vlakheid
~vlakheid rond een gat). Over deze fouten zegt men dat het afgeleide
problemen zijn van het buigen. Omdat opeenvolgende roosters niet
hetzelfde beeld geven, is bijstellen moeilijk. De vraag is of
spreiding van materiaalspecificaties dan weI het "kikkeren" als
oorzaak aangewezen kunnen worden.
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4.1.2 Rooster 2A/2B (g2A/g2B)

De g2A respectievelijk de g2B is een vlakstansprodukt, dat wordt
gemaakt met een volggereedschap. De g2A ondergaat de volgende
bewerkingen:

- stansen van de opzetgaten
- stansen van de voorcentreergaten
- "prikken" van de roostergaten
- gedeeltelijk stansen van de omtrek
- totale omtrek stansen
- uitstansen van de zwaluwstaart

Bij de g2B worden geen zwaluwstaart en voorcentreergaten gestanst.
De problemen, waarmee men bij de produktie van de g2A/g2B te maken
hee£t, zijn maatnauwkeurigheid van:

* gatdiameters
* steeknauwkeurigheid van de gaten
* zwaluwstaart

T.a.v. de maatnauwkeurigheid van de gatdiameters wordt op
onnauwkeurigheden van het meten gewezen. Bij de maattolerantie van
de gatdiameter praat men over enkele ~m's, terwijl een meetapparaat
ook een afwijking kan hebben in dezelfde orde van grootte. Omdat de
gaten een braam hebben, speelt ook de plaats van het meten een rol.
De zwaluwstaart gee£t vooral een probleem wat betre£t het snijden
van scherp~ hoeken, omdat er dan grote bramen ontstaan. Daarnaast
hee£t men ook te maken met opkomend schrot tijdens het snijden.

4.1.3 Rooster 3A (g3A)

De g3A is een dieptrekprodukt gemaakt met een dieptrek-setjes
gereedschap. Het produkt ondergaat de volgende bewerkingen:

- opzetgaten stansen
pIa tine snijden in twee stappen

- eerste trekgang
- tweede trekgang
- kalibreertrek waarin bodem en £ler.s worden gevlakt
- "prikken" van de roostergaten
- losstansen van het produkt

De moeilijke punten van dit rooster zlJn de vlakheid van de bodem en
de plaats van de gaten, met name de reproduceerbaarheid hiervan. De
kwaliteit van de gaten is afhankeIijk van slijtage en calamiteiten
van het gereedschap. Net als bij de andere produkten bestaat er
onzekerheid rond het ingangsmateriaal en de meetnauwkeurigheid van
de meetapparaten.
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4.1.4 Rooster 3B (g3)

De g3B is een dieptrekprodukt, dat wordt gemaakt met een dieptrek
setjesgereedschap. Bet onderdeel ondergaat de volgende bewerkingen:

- stansen van de opzetgaten
- uitsnijden van de platine
- eerste trekgang
- tweede trekgang
- kalibreren van het diepgetrokken produkt
- stansen van de bodemgaten
- losstansen van het rooster

Problemen zijn onderverdeeld in:

-bandkwaliteit
-gatstansgereedschap

Voor dit produkt wordt een goede bandkwaliteit vereist, omdat er
vanwege de hoge dieptrekverhouding in een kritisch gebied wordt
gewerkt. Er is een grote kans op insnoeren en scheuren van de
potradius. Bij het stansen van de gaten ontstaan grote bramen
20 pm), doordat men dicht op de radius van de bodem en wand
materiaal uitsnijdt.

4.1.5 Rooster 3C/4 (g3C/g4)

De g3C/g4 is een dieptrekprodukt voorzien van een kraag. Bet produkt
wordt gemaakt met een dieptrek-setjesgereedschap en ondergaat de
volgende bewerkingen:

- opzetgaten stansen
platine snijden in twee stappen

- eerste trekgang
- tweede trekgang
- kalibreertrek, waarin bodem en flens worden gevlakt
- gaten stansen
- in olie dompelen
- kraagtrekken
- losstansen van het produkt

Bet maken van een vlak produkt in combinatie met het trekken van
kragen is moeilijk te beheersen. Vooral het in de hand houden van de
steek en de gatdiameters is moeilijk. Bet middelste gat heeft de
neiging om kleiner te worden. Daarnaast vertonen de kragen aan de
kraagzijde een hoge mate van ovaliteit. Volgens de afnamecontrole
van de afdeling zijn de kale produkten op maat. Men moet echter
anticiperen op het stookproces in Eindhoven, want het stookproces is
van invloed op de maatvoering. Tenslotte wordt ook de rondheid van
de kragen onder 45

G

niet goed beheerst.
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4.1.6 Centreerbus

De centreerbus, een dieptrekprodukt, wordt op de volgende wijze met
een dieptreksetjes-gereedschap gemaakt:

- opzetgaten stansen
platine snijden in twee stappen

- dieptrekken van het produkt
- kalibreren
- gaten stansen
- losstansen van het produkt

Soms vertoont de centreerbus opgetrokken gaten (opkomend schrot),
maar verder levert het produkt weinig problemen Ope

4.1.7 Beugel van de gl

De beugel wordt gemaakt met een compact vlakstansbuig-gereedschap
in de volgende stappen:

- opzetgaten stansen
- profiel stansen
- eerste buiging
- tweede buiging
- losstansen van het produkt

De problemen zitten in het maken van de zwaluwstaart, zoals
beschreven bij de g2A. De beugel wordt gemaakt van Ni Fe 42.
Ni Fe 42 is een zacht materiaal, dat bij stansen makkelijk bramen
geeft. Het gebruiken van zachte materialen leidt ook tot een
verhoogde slijtage van de snijders.

4.1.8 Beugel g3A/g3C/g4

Deze beugel wordt met een tweevoudig vlakstansbuig-gereedschap
gemaakt in de volgende stappen:

- opzetgaten stansen
- profiel stansen in meerdere stappen
- buigen
- losstansen van het produkt

Een technisch probleem, waarmee men hier te maken heeft, is de
veelvuldige slijtage van de gereedschappen. De snijplaat ondervindt
op de hoekpunten (zie fig.3.1) over 2800 grote vlaktedrukken,
waardoor de hoekpunten afbrokkelen. Snijproblemen treden op bij een
ongunstige materiaaldikte/radius verhouding. Vanneer deze verhouding
1:1 nadert, is het erg moeilijk om de radius zonder al te grote
bramen te stansen. Daarbij komt nog het feit, dat de beugel van
zacht materiaal is. Ook gebeurt het soms, dat er stukken van de
snijder achterblijven in het produkt t.g.v. de hoge
wrijvingskrachten.
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4.1.9 Kanon-plaatstel beugel

De kanon-plaatstel beugel is weer een vlakstans-buig produkt, dat de
volgende bewerkingen ondergaat:

- opzetgaten stansen
- zwaluwstaart stansen
- verzwakkingsgat stansen
- profiel stansen in drie stappen
- zwaluwstaart+verhoging buigen
- losstansen van de beugel

Men heeft hier veel last van gebroken snijders als direct gevolg van
een te grote materiaaldikte/radius verhouding.

4.1.10 Centreerveer

De centreerveer wordt met een viervoudig vlakstansbuig-gereedschap
gemaakt en ondergaat de volgende bewerkingen:

- opzetgaten stansen
profiel stansen in twee stappen

- lepel vormen
- veer buigen

kraagtrekken opzetgat in geval van bandtoevoerprodukt of
losstansen

Het meten van de buighoek is het grootste probleem, maar daarnaast
is het buigen op ± 2°ook al kritisch.

4.1.11 Insert

De insert wordt gemaakt met een dieptreksetjes-gereedschap en
ondergaat de volgende bewerkingen:

- opzetgaten stansen
platine uitsnijden in twee stappen

- dieptrekken van het produkt
- insnijden van de opzetlipjes
- gaten stansen
- losstansen van het produkt

Het maken van de insert levert geen specifieke problemen op.

4.1.12 Plaatje voor gl en de coma-correctorplaat

Over deze onderdelen is helaas na herhaalde pogingen geen informatie
gekregen.
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4.2 Fabricage van de imaco-ring

De imaco-ring wordt gemaakt op een veerwikkelmachine. Op deze
machine wordt een veer gewikkeld, die een groot aantal imaco-ringen
bevat. Nadat deze veer is verkregen wordt deze gewassen en gegloeid
op 750 oe. De imaco-ringen worden nu verkregen door de veer op een
snijdoorn door te snijden. Op deze doorn worden de imaco-ringen ook
gedemagnetiseerd. Dit proces levert weinig problemen op. Hen moet er
aIleen mechanische en magnetische eisen stellen aan het
ingangsmateriaal.

4.3 Samenstellingenfabricage Sittard

Nadat de onderdelen zijn gemaakt, worden een aantal van deze
onderdelen samengesteld. In deze paragraaf zal een overzicht worden
gegeven van de technieken die men in Sittard toepast om de
subsamenstellingen te maken.

4.3.1 Stoken

In de samenstelafdeling worden een aantal produkten gestookt voor
het samenstellen. Het stoken van de produkten heeft tot doel het
schoonmaken van deze produkten. Het stookproces kan in de volgende
stappen voorkomen:

- oxideren
- reduceren
- ontgassen

Tijdens het oxideren worden de aanwezige olieresten gekraakt. Dit
vindt plaats op een temperatuur van 375 ± 25°e met vochtige lucht.
Het reduceren op een temperatuur van 1040 ± 20 Ge met H2 om zo de
eventuele oxiden weg te nemen, zodat goed lassen mogelijk is.
Tenslotte dient het ontgassen, om de produkten die vlakbij de
kathode liggen, te ontdoen van gasdeeltjes. Gasdeeltjes kunnen de
emissie benadelen. De volgende produkten worden op deze afdeling
gestookt:

- gl

- g2A/g2B

* oxideren
* reduceren
* ontgassen op 750 ± 20

Q e

* oxideren
* reduceren op 950°C (andere temperatuur omdat het

materiaal anders te zacht wordt voor verdere
bewerking)

- centreerbus: * reduceren

insert * reduceren

Om lagere temperaturen te bereiken zoekt men momenteel naar andere
methodes.
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4.3.2 Samenstellen van de gl

Het samenstellen van de gl is onder te verdelen in:

- toevoer van de onderdelen
- lassen van de onderdelen
- controle voor en na de bewerkingen

De produktie van de gl is volledig geautomatiseerd. Alvorens de
toevoer van de onderdelen plaatsvindt wordt eerst gecontroleerd of
er niets op de produktdragers, die op een ketting zijn geplaatst,
achter is gebleven. Is dit niet het geval dan legt een overzetter de
plaatjes, bestemd voor de gl, op de produktdrager. De plaatjes
worden in bandvorm toegevoerd.

Een probleem is dat het knipgereedschap van de plaatjes kwetsbaar
is. Nadat de plaatjes zijn losgeknipt, worden ze met een overzetter,
die de plaatjes met vacuum vasthoudt, op de produktdrager gelegd.
Voor het lossen van de plaatjes is nog weI een kleine hoeveelheid
blaaslucht nodig. Zo worden op identieke wijze 3 plaatjes, ieder met
een aparte band toegevoerd, na elkaar ingelegd. Om te voorkomen dat
reeds ingelegde plaatjes worden weggeblazen, houdt men deze met een
aandrukker vast. Tenslotte vindt controle plaats op aanwezigheid van
de plaatjes.

De machine is zo opgebouwd, dat met een schuifregister wordt
onthouden welke produktdrager na foutmelding geen bewerkingen meer
mag ondergaan tot het einde van de cyclus en daarna in een uitvalbak
gedeponeerd moet worden. Ondertussen worden de gevouwen roosters g1
vanuit een trilvoeder naar een mal toegevoerd. Op deze mal wordt het
rooster aangedrukt en met de laser gelast. Bij het aandrukken maakt
men een principiele fout door eerst een zijwand aan te drukken en
pas daarna de rest van de gl. Het gevolg is asymmetrie in de gl.

Na het lassen wordt de gl met een overzetter, die de gl met vacuum
vasthoudt, op een produktdrager, voorzien van 3 plaatjes, gezet. Ret
aanwezig zlJn van de gl wordt met een taster gecontroleerd. Hierna
vindt het oplassen van de plaatjes onder de gl plaats. Men stelt
tolerantie-eisen van 10 rm in x-richting en 20 pm in y-richting,
zodat de centrering belangrijk is. De plaatjes worden van onderuit
op pennen gecentreerd, terwijl de gl gecentreerd wordt op de
uitsparingen aan de zijkant (halve cirkels) met 2 pennen, zodat we
dus een losgekoppelde centrering hebben voor de plaatjes en de
roosters.

Van de centreerpennen van de gl dient nog opgemerkt te worden dat
dit een vaste en een losse pen is. Voor een goede centrering moet de
gevouwen gl dus precies op maat zijn. De hoogte bij het opkomen van
de pennen, die de plaatjes centreren, is een maat die gecontroleerd
wordt alvorens de lassen worden aangebracht. Yanneer bijvoorbeeld
een plaatje scheef ligt verandert deze hoogte, de taster geeft dit
door en er wordt niet gelast. Deze produktdrager wordt in een
schuifregister opgeslagen.
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De beugel wordt toegevoerd met een carrousel, die kolommen met
beugels bevat. Vanuit de carrousel valt een beugel, die met vacuum
wordt vastgehouden op een aandrukker en tegen de gl wordt
aangeschoven. Dan kan de beugel op 4 plaatsen vastgelast worden. Ook
het aanwezig zijn van de beugel wordt gecontroleerd. Als laatste
worden 2 bandjes op de gl gelast. De bandjes, toegevoerd op een rol,
worden afgeknipt en gelast. Tenslotte wordt ook de aanwezigheid van
de bandjes gecontroleerd.

De machine maakt gebruik van 2 laserkoppen, waarmee men in een
cyclustijd van~ 1.8 s 22 lassen maakt. Dit kan men bewerkstelligen
door per cyclustijd per laserkop 2 schoten te leveren. Ieder schot
wordt in 2 helften gesplitst, waarna iedere straal via een
verstelbare spiegel (d.m.v. een nokrol) in 3 delen wordt
opgesplitst. In totaal heeft men dan 24 laserstralen per cyclus. Dit
splitsen van laserstralen vergt vooral hoge eisen wat betreft de
nauwkeurigheid van het inkoppelen van de fibers. Wanneer 2 fibers
niet goed zijn ingekoppeld, bestaat de kans dat de fibers kapot
worden geschoten. Bet laserlassen biedt 2 mogelijkheden namelijk het
aflassen en het doorlassen (zie fig.4.1).

.J'~~"

~_r< .:::--:~••~ : .~-:~i. ...::.>

fig.4.1 Aflassen en doorlassen

Aflassen is een techniek waarbij men de laserstraal laat vallen op
een zichtbare plaats tussen de te lassen onderdelen. Op deze plaats
ontstaat een smeltbad in beide onderdelen, zodat na stolling de
beide onderdelen met elkaar zijn verbonden. Bij door lassen ligt de
smelt op een niet zichtbare plaats tussen de onderdelen, zodat de
laserstraal eerst door een van de onderdelen gaat om deze plaats te
bereiken. De grootste omsmelting ligt bij voorkeur in het dikste
onderdeel daar anders doorsmelting van het dunne onderdeel gevolg
kan zijn.
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Bij het samenstellen van de gl komen fouten voor:

- op aanwezigheid van de plaatjes
- op aanvoer van de roosters
- op overzetten van de roosters
- op plaatjes lassen
- op beugel lassen
- op aanwezigheid van de bandjes

De totale uitval aan samengestelde gl's bedraagt ongeveer 9 %.
Momenteel is de fout op aanwezigheid van plaatjes de meest
voorkomende, in de orde van 3 a 4%. Hen heeft echter ook te maken
met een vrij grote stilstand. Deze stilstand is een som van vele
kleine storingen, die niet nader gespecificeerd zijn.

- draaiuren/machine-uren ~ 59%

- draaiuren/gebruikte uren ~ 43%

4.3.3 Samenstellen van de g2

Ook het samenstellen van de g2 berust op het principe van:

- toevoeren
- lassen
- controleren

Eerst wordt de g2B en dan de g2A toegevoerd en op een produktdrager,
die op een ketting is geplaatst, gezet. Bij het toevoeren van de
roosters vanuit de trilvoeders wordt veel gebruik gemaakt van
perslucht om de roosters te richten en te transporteren. Juist op
dit punt van de toevoer staat de machine regelmatig stil, aangezien
vaak onderdelen vast komen te zitten. Op de produktdrager bevinden
zich pennen, die dienen voor de voorcentrering van de roosters.
Verderop in de machine worden de roosters van onderaf (dus eerst
g2B) gecentreerd met drie speermaatpennen (zie fig.4.2), waarvan de
twee buitenpennen een speermaat in y-richting hebben en de middelste
pen een speermaat in x-richting.
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fig.4.2 De speermaatpen

De roosters worden dan tegen een aandrukker opgetild. De hoogte van
optillen is weer een maat, die m.b.v. een taster gecontroleerd wordt.
Voldoet deze niet dan vindt geen lassen plaats. Na het lassen van de
roosters wordt er nog een bandje opgelast op dezelfde wijze als bij
de gl. Fouten kunnen aIleen ontstaan bij toevoer van de roosters en
de bandjes en bij het samenlassen. Gegevens zijn hier echter niet
over bekend. Voor het lassen heeft men een laser, die twee schoten
per cyclus geeft en daarmee 8 lassen verzorgt. Omtrent de stilstand
is het volgende bekend:

- draaiuren/machine-uren ~ 60%

- draaiuren/gebruikte uren ~ 54%

4.3.4 Beugel op rooster lassen (algemeen)

Het oplassen van de beugels op de overige roosters is een vrij
eenvoudig proces. Vanuit de ene trilvoeder worden de roosters
toegevoerd en vanuit twee andere trilvoeders de beugels. De roosters
blijven in hun baan, terwijl de beugels met een tang worden
vastgepakt en tegen het rooster worden aangedrukt. Na de eerste las
worden de tangen weggenomen en de overige lassen met een laser
aangebracht. Tenslotte wordt indien noodzakelijk een bandje
opgelast. Omtrent de stilstand is het volgende bekend:

- draaiuren/machine-uren ~ 70%

- draaiuren/gebruikte uren ~ 54%
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4.3.5 Samenstellen g3B/g3C

Vanuit twee trilvoeders worden de roosters aangevoerd. Op pennen
worden de roosters gecentreerd, waarbij de hoogte van de op elkaar
gestapelde roosters een controleerbare maat is. Na het op elkaar
lassen van de roosters wordt het samengestelde rooster voorzien van
een bandje. Het lassen gebeurt weer met de laser. Omtrent de
stilstand is het volgende bekend:

- draaiuren/machine-uren ~ 78%

- draaiuren/gebruikte uren ~ 54%

4.3.6 Samenstellen van de centreerbus

Het samenstellen van de centreerbus is deels handmontage, deels
geautomatiseerd. De centreerveren worden automatisch, maar ook deels
met een halfautomaat opgelast. Men bevindt zich momenteel in een
overgangsfase van handmontage naar een geautomatiseerde produktie.
De veren worden per twee op band aangevoerd, waarvan de
centreerveren worden afgeknipt. Voor de zes centreerveren zijn dus
drie banden nodig. Na het positioneren van de veren wordt iedere
veer met twee lassen vastgezet.

Het aanbrengen van de imaco-ring kan met handmontage of
geautomatiseerd. Bij de geautomatiseerde montage worden de
centreerveren pas later aangebracht, terwijl dit bij handmontage
andersom is. Het principe is gebaseerd op het toevoeren van een
centreerbus, waarin de imaco-ring wordt gelegd en vervolgens de
centreerbus ter hoogte van de imaco-ring op drie plaatsen wordt
ingedrukt.

De insert wordt met de hand op de centreerbus gelast. Hiervoor is
een mal ontwikkeld waarop beide onderdelen worden gezet. Van het
samenstellen van de centreerbus zijn geen stilstand- en
uitvalgegevens bekend.

4.4 Plaatstelfabricage

Het plaatstel wordt gemaakt op een 30-voudige plaatstelpers. In het
kort kan het proces als voIgt worden weergegeven:

- pennen vullen
- opzetten van de glazen onderdelen (met de hand)
- voorverwarmingstraject tot de eerste pers
- eerste keer persen van het glas (voorgevormd plaatstel)
- maken van een goede glas/metaal verbinding
- wegwerken van de onvolkomendheden van de eerste persing
- tweede keer persen van het glas
- randen afbotten
- ontspannen van het glas
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De machine begint met het vullen van de pennen. Een storing in de
pennenvuller betekent een verloren positie, hetgeen regelmatig
voorkomt. De oorzaken hiervan zijn:

- kromme pennen
- vervuiling van de pennenvuller (in mindere mate)

Men maakt gebruik van tweedelige plaatstelpennen, die d.m.v.
laser lassen met elkaar zijn verbonden. Een tweedelige plaatstelpen
heeft minder last van "inlekken" langs de draad. Hoewel de beeldbuis
is vacuumgezogen, kan het voorkomen, dat na ongeveer drie weken het
aantal moleculen in de beeldbuis is toegenomen. In de plaatstelpen
kan over de totale lengte een kanaaltje aanwezig zijn (zie fig.4.3).
Door dit kanaaltje kan lucht in de beeldbuis komen, bet zogenaamde
inlekken. Zo'n kanaaltje ontstaat doordat een gasbel, ontstaan in
bet gietsel, tijdens het draadtrekken wordt uitgerekt.

fig.4.3 Kanaaltje in plaatstelpen

Door nu gebruik te maken van tweedelige plaatstelpennen is de kans
op inlekken kleiner. De pennen worden na het lassen geoxideerd en
getrommeld. Het oxideren gebeurt op een temperatuur van 1200-C in
natte H2. Het doel van de oxidelaag is om een goede glas-metaal
verbinding te bewerkstelligen. De pennen worden tenslotte getrommeld
om de ruwe gedeeltes van de oxidelaag weg te nemen, opdat de
pennenvuller minder snel vervuild. Nadeel is echter dat glas
gemakkelijker aan een getrommelde pen plakt.

Het voorverwarmingstraject bestaat uit twee delen. Ten eerste het
opwarmen van het glas en ten tweede het naar binnen drukken
(=roefelen) van de ingezakte glasring met rollen. Het opwarmen van
bet glas is op zicb geen probleem, daarentegen is bet naar binnen
drukken een kritisch proces. Het proces is erg afhankelijk van de
macbinesteller, die uiteindelijk de kwaliteit van het proces
bepaalt. Men moet vooral oppassen voor het kromdrukken van de
pennen. Het persen stelt eisen aan de opgelegde baan van de
onderdelen, maar dit wordt goed beheerst. Tussen het persen in wordt
de oxide van de pennen in het glas opgelost voor de verbinding
tussen het glas en het metaal. Na het afbotten worden de
plaatstellen in een oven spanningsvrij gemaakt.
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Uitval komt voor op:

- glas aan de pen
- kromme pen
- sprong in : .heuvel

.plaatstel

.stengel
- persnaden in de stengelovergang
- vouw in de stengelovergang

Zoals reeds vermeld heeft een getrommelde pen als nadeel, dat er
sneller glas aan blijft plakken. Dit hangt samen met niet goed
ingestelde parameters. Vanneer er tijdens het roefelen een te hoge
belasting op de plaatstelpen aanwezig is, zal de pen ombuigen. Bet
verschil in temperatuur kan tot sprong leiden. Sprong in de stengel
is vaak al aanwezig na de fabricage van de stengels in Lommel. De
volgende uitvalpercentages zijn bekend:

- 30-voudige plaatstelpers ~ 3 %
- na afbeitsen ~ 5 %

Bet afbeitsen is de laatste bewerking, die de plaatstellen ondergaan.
Dit is nodig om de oxidelaag van de plaatstelpennen te verwijderen.
Met een oxidelaag is de pen geisoleerd en is het moeilijk om een
goede las met doorvoerbandjes te maken.

4.5 Multiformfabricage

De grondstof voor de multiform, het granulaat, wordt kant en klaar
ingekocht. Dit is een suspensie met een mechanische binder,
eventueel voorzien van pigment. Voor het maken van de multiform
worden de volgende stappen doorlopen:

- persen
- sinteren
- wassen en verpakken

De matrijs bestaat uit een onder- en een bovenstempel. Met de
onderstempel wordt de dikte van multiform ingesteld, terwijl de
breedte in de tussenplaat vastligt. De bovenstempel comprimeert het
granulaat tot 40-50 % van het oorspronkelijke volume. Bierna is de
prevorm gereed, die nog vrij zacht is. De prevormen worden op een
sintertegel gelegd, die voorzien is van alundum, een Al~O~-poeder om
hechten van multiform aan sintertegel te voorkomen. Daarna gaat de
sintertegel de oven in en wordt eerst tot 500°C verhit, zodat de
binder onder toevoeging van extra lucht wordt verbrand. Op 600°C
wordt het glas kleverig en na een toptemperatuur tussen 950 en 970°C
afhankelijk van het soort produkt, wordt de multiform afgekoeld
tot 200°C. Tijdens het proces ontstaat er een hoogteverschil tussen
midden en uiteinde van 0.1 mm. Tenslotte wordt de multiform
gewassen om de alundum kwijt te raken. Dit gebeurt in een spiratron,
een trilapparaat waar demi-water en typol aan worden toegevoegd.

Steekproefsgewijs vindt de eindcontrole plaats. Over het geheel kan
men spreken van een uitvalpercentage van 3%. Vooral de maatvoering,
met name de lengtetolerantie, is kritisch. Een tolerantiegebied van
0.3 mm is een gevolg van vullen en matrijsmaatvoering.
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4.6 Eindmontage

Tenslotte vindt in Eindhoven de eindmontage van het 51 FS 90 NN
elektronenkanon plaats. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven
van de processen, die men hier toepast. Om een ingedrukte unit met
kathode te maken worden de volgende handelingen toegepast:

- stapelen van de onderdelen (op mal)
- indrukken van de multiform
- capacitief lassen van de kathode

Na het maken van de ingedrukte unit met kathode worden het plaatstel
en de centreerbus hier nog op aangebracht.

4.6.1 Stapelen van de roosters

De onderdelen worden handmatig gestapeld op een daarvoor, in
samenwerking met de 8M, ontwikkelde mal. De mal is voorzien van drie
pennen met speermaten en van tussenlegplaatjes, die invallen na het
aanbrengen van een rooster. Deze tussenlegplaatjes zorgen voor de
onderlinge afstand tussen de roosters. De speermaten centreren de
roosters t.o.v. elkaar, de twee buitenste speermaten liggen in
y-richting en de middelste in x-richting. De uitval, die tijdens
deze montagehandelingen ontstaat, kan onderverdeeld worden in:

- g1 beschadigd
- g2 beschadigd
- fout opgebouwd
- afstand g1-g2
- afstand g3-g4

51/66FS

1.06 %
0.04 %
1.02 %
0.21 %
0.20 %

59/FS

0.94 %
0.05 %
1.04 %
0.17 %
0.24 %

Deze percentages ZlJn een gemiddelde over week10 tot en met week40
van 1986. Voorafgaande aan het stapelen worden de samengestelde
roosters 2, 3 en 4 gereduceerd op 1040 ± 20 0e en de samengestelde
centreerbus op 320 ± 20 ce. Over de uitval kan het volgende gezegd
worden:

* gl beschadigd

Deze fout ontstaat:

1) omdat de steek van de roostergaten niet juist is
2) door een stapelfout van een produktiemedewerkster

* fout opgebouwd

Foute opbouw van de unit is volledig toe te schrijven aan een fout
van een produktiemedewerkster.

* afstand gl-g2.

Een verkeerde afstand tussen de g1 en de g2 kan een gevolg zijn van
een foutieve montage, zoals het te hard indrukken van de roosters.
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* afstand g3-g4

De afstandfouten tussen de g3 en de g4 ontstaan door slechte
roosters 4. De g4 wordt namelijk vaak geleverd met een te kleine
kraagdiameter van het gat van de groene bundel. Bierdoor kan het
rooster niet ver genoeg worden doorgedrukt op de mal, zodat de
afstand tussen de roosters verandert.

Als remedie worden de roosters gewassen in "lissapol",een soort
zeepoplossing. De roosters kunnen dan gemakkelijker worden
gemonteerd, maar het probleem is hiermee nog niet verholpen. Na het
indrukken moe ten de roosters opnieuw gewassen worden om de
"lissapol" te verwijderen en het opschuifprobleem doet zich opnieuw
voor als de unit op een mal wordt geschoven tijdens het lassen van
een plaatstel op een kanon.

Naast uitval van produkten heeft men te maken met pentopbreuk in de
opzetmallen. Bij toelevering van goede onderdelen bedraagt dit 8 a
10 breuken per week, maar bij "slechte" onderdelen 30 a 40 breuken
per week op een produktie van ongeveer 100.000 stuks per week. Tot
"slechte" onderdelen behoren de roosters 4 met te kleine
kraagdiameters, zoals reeds besproken bij de afstandfout g3-g4.
Omdat de unit klemt moet deze met meer kracht dan normaal uit de mal
worden genomen. Dit kan een te grote kracht op de pentop
veroorzaken, waardoor de pentop breekt. Pentopbreuk is ook een
gevolg van speling in het draaipunt van het aandrukgedeelte in de
mal. Aan verbeteringen wordt gewerkt om deze speling te verminderen.
Zo is aan een zijde bij het draaipunt een veerhard plaatje
aangebracht om slijtage tegen te gaan.

4.6.2 Indrukken van de multiform

Bet vormen van een starre verbinding tussen de roosters is de
funetie van de multiform. In het kort verloopt het proees als voIgt:

- opzetten van de multiform op het indrukbedje
- verwarmen van de multiform
- aanvoeren van de gestapelde unit
- centreren van de gestapelde unit
- indrukken van de multiform

Voor een goede indrukking spelen parameters als opwarmtemperatuur,
opwarmtijd, afstand brander tot inlegbedje, pitlengte en
aandrukkraeht een belangrijke rol. Deze parameters staan niet los
van elkaar en de juiste waarden van de parameters zijn experimenteel
vastgesteld. Om de eyeIus zo goed mogelijk te beheersen worden de
inlegbedjes eontinu op temperatuur gehouden door de stand van de
branders te regelen en de inlegbedjes met water te koelen. Bet
werken met branders is een vuil proees, hetgeen leidt tot eorrosie
en vervuiling van de toegepaste materialen. Een regelmatige eontrole
van de gereedsehappen is dan ook noodzakelijk. Uit deze controles is
naar voren gekomen, dat vooral de vervuiling van de inlegbedjes een
groot probleem is. De multiform wordt d.m.v. vacuum op de
inlegbedjes vastgehouden, maar tijdens beweging is er toch sprake
van een versehuiving. Om dit tegen te gaan gebruikt men aandrukkers,
maar ook deze zijn onderhevig aan vervuiling waardoor hun werking
vermindert.
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Bij het indrukken van de multiform komen de volgende
fouten voor:

- multiform vuil
- multiform diversen
- multiform mat
- beugels los
- machinefout

51/66 FS

1.18 %
1.91 %
0.50 %
1.69 %
0.75 %

59 FS

2.22 %
1.87 %
0.21 %
1.23 %
0.32 %

Ook deze gemiddelden zijn genomen over week10 tot en met week40 van
1986. Omtrent de fouten is het volgende bekend:

* Multiform vuil

Tijdens het verwarmen van de multiform komen pigmentdeeltjes vrij
uit de multiform. Deze pigmentdeeltjes vervuilen het aandrukbedje
door aanhechting hieraan. Bij het verwarmen van andere
multiformstaafjes kan dit vuil zich weer aan deze multiformstaafjes
hechten. Nadat het kanon in de beeldbuis is gemonteerd, bestaat er
een grote kans dat een vuildeeltje t.g.v. de warmtewerking in de
hals loslaat uit de multiform. Losse deeltjes in de beeldbuis kunnen
in het schaduwmasker een gaatje opvullen, waardoor hier geen
elektronenbundel meer kan passeren en er plaatselijk een spot op de
buis ontbreekt. Ret is dus van belang om te zorgen dat de
inlegbedjes schoon blijven. Een onderzoek naar de toepassing van
alternatieve materialen voor de inlegbedjes is op dit moment gaande.

* Multiform diversen

Tot deze fout behoren scheuren en haarscheurtjes in de multiform,
maar ook een foutieve indrukdiepte. Veelal zijn de fouten een gevolg
van een te lage of te hoge opwarmtemperatuur, omdat de brander niet
goed is ingesteld.

* Multiform mat

De matte kant van de multiform moet i.v.m. hoogspanningseffecten
naar binnen gericht zijn (dus de beugels komen in de matte kant van
de multiform). De fout "multiform mat" betekent dus, dat de matte
kant aan de buitenkant van de unit zit. Dit is rechtstreeks een
gevolg van een fout in de aanvoerrollen met multiformstaafjes.

* Losse beugels

Deze fout is meervoudig. Ten eerste ontstaat dit, omdat er te weinig
materiaal aanwezig is bij de beugels. Ais oplossing hiervoor heeft
men aandrukkers aangebracht, maar wanneer de aandrukkers vervuilen
werken ze niet meer. Ten tweede kan er een sprongbegin in de
multiform ontstaan, wanneer een koude aandrukker tegen de verwarmde
multiform aandrukt. Om dit te voorkomen moeten de aandrukkers ook op
temperatuur worden gehouden. Losse beugels komen ook voor als de
multiform te warm is. Te warme multiform tegen een koude beugel
leidt tot sprong in de multiform, waardoor de beugel los gaat zitten.
Samengevat is deze fout een gevolg van:

- maattoleranties van de multiform
- invloed van de brander

Losse beugels komen vooral voor bij de kanon-plaatstel beugels.



-32-

* Machinefout

Een machinefout ontstaat door verkeerde instellingen of slijtage in
de machine.

4.6.3 Capacitief-inlassen

Yeerstandlassen en laserlassen ZlJn twee toegepaste vormen van
capacitief-inlassen. Het weerstandlassen is een schoon proces,
elektrodes zorgen voor het contact bij het lassen. Hierbij kunnen
echter weI mechanische verstoringen ontstaan. Vindt bij het
weerstandlassen het contact mechanisch plaats, bij laserlassen is de
energieoverdracht contactloos. Daarentegen is het laserlassen een
vuil proces. Voor de produktie van de grotere series past men het
handlaserlassen toe en in de toekomst een laserlasautomaat. Ret
weerstandlassen verzorgt de aanloopseries van nieuwe kanonnen en
kleine series.

De capaciteit tussen de kathode en de g2 is een maat voor de afstand
tussen deze roosters. Door op de capaciteit in te regelen verkrijgt
men een goede durchgriff (=verhouding van de veldsterkten). Een
voordeel van dit principe is dat ook fouten in de gl-g2 afstand
gedeeltelijk worden gecompenseerd. Paracitaire capaciteiten
(=overige ontstane capaciteiten) mogen de inregeling niet
onbetrouwbaar maken. Met het constant houden van deze capaciteiten
d.m.v. aarden gaat men dit tegen. Een ander probleem is het
spronggedrag. Yanneer een afstand is ingesteld blijft deze niet
gefixeerd en ontstaat er een sprong bij:

inregelen van de waarde
- laspuls
- kathode loslaten
- vastknijpen van de kathode m.b.v. de laselektroden
- verwijderen van de elektroden

De laatste twee redenen komen aIleen voor bij het weerstandlassen,
waarvan het vastknijpen van de kathode voor de grootste sprong
zorgt. Om toch een goede eindwaarde te bereiken moet men hierop
anticiperen tijdens de montage.

Van het laserlassen is al vermeld, dat het een vuil proces is. Bij
het lassen komt namelijk een lasdamp vrij, die metaaloxiden bevat.
De damp werkt in op de omliggende materialen. Naast vervuiling is er
ook sprake van slijtage. Met name slijtage van kathodedoorns draagt
bij tot uitval van units, waardoor de kathodes niet meer goed
gepositioneerd zijn. De kathode/gl maten en excentriciteiten zijn
dan zo groot dat inregelen niet meer gaat. Allereerst waren deze
doorns van aluminium met een oxidelaag, opdat de doorns isolerend
waren. Echter door veelvuldig opzetten van de kathodes brokkelt de
oxidelaag af en slijt de doorn. Om dit tegen te gaan zijn de doorns
nu van staal, isolerend opgesteld m.b.v. trafofolie. Tijdens het
instellen van de laser kijkt men naar:

- positie van het te lassen vlak
- positie van de "waist" (=smalste bundeldoorsnede)
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Een goede las wordt verkregen als de "waist" boven op het te lassen
oppervlak ligt, is dit niet het geval dan ontstaat er doorsmelting
(zie fig.4.4). Verder zijn er eisen van een divergerende laserbundel,
een diameter van de laspool aan de buitenkant van de gl, die 0.8 a
1.0 mm bedraagt, en het ontstaan van een brandplek aan de binnenkant
van de gl, maar geen omsmelting. Als laser wordt een Nd;glas laser
gebruikt met een binnenstaaf van kwarts, waarvan is vast komen te
staan dat tijdens de gebruiksduur het rendement afneemt. De kathode
wordt op twee plaatsen gelast. Hiervoor gebruikt men een laser, die
met een beamsplitter en twee fibers wordt vertakt. Oit heeft echter
weI tot gevolg dat de twee laserstralen kunnen verschillen. In de
splitter en fibers kunnen verliezen optreden, die afhankelijk zijn
van de oppervlaktegesteldheid van de splitter en de fibers.
Statistisch gezien is het verschil tussen beide laserstralen nul,
maar dit is in de praktijk niet aItijd waar.

fig.4.4 Doorsmelting bij laserlassen

Bij het laserlassen komen de volgende fouten voor:

- losse las
- capaciteitfout
- kathode scheef
- kathode kap scheef
- kathode niet voor gl

51/66 FS

2.39 %
2.38 %
0.38 %
0.94 %
2.09 %

59 FS

1.97 %
2.55 %
0.44 %
0.92 %
1.77 %

Gemiddelden over week10 tot en met week40 van 1986. Omtrent de
fouten is het volgende bekend:
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* Losse las

Een losse las kan een gevolg zlJn van verschillen tussen de twee
laserstralen onderling. Vanneer een van de laserstralen een te grote
doorsmelting tot gevolg heeft, moet de energietoevoer worden
geknepen. Omdat het verschil in de laserstralen een gevolg is van
verliezen in de splitter en de fibers, zal bij knijpen van de
energietoevoer dit voor beide lasers gebeuren. De laser met de
kleinste energietoevoer kan hierdoor een te geringe energie
overhouden om voor omsmelting te zorgen. Uiteindelijk leidt dit tot
een losse las.

De geometrie van de kathode en de gl kan ook een reden voor losse
lassenzijn. Bij uitlijning van kathode t.o.v. gl-gat is het
mogelijk, dat de lip van de kathode tegen de gl-wand (in x-richting)
komt bij het indrukken, waardoor het lipje van de kathode naar
binnen wordt gedrukt. Gevolg is een spleet tussen de gl en het lipje
van de kathode (zie fig.4.5) en wanneer deze groter is dan 0.1 mm
is lassen onmogelijk. Niet aIleen de geometrie van de onderdelen,
maar ook slijtage van de kathodedoorn leidt tot deze fout.

te grote opening

fig.4.5 Kathode in gl lassen

* Capaciteitfout

Vanneer de triode tijdens het capacitief inlassen mechanisch wordt
vervormd, veert de triode bij losnemen van de unit terug, zodat de
capaciteit fout is ingeregeld. Ook contacteringsproblemen als
aarding leiden tot een capaciteitfout.

* Kathode scheef

De kathode kan scheef staan door asymmetrie van de onderdelen.
Daarnaast kan dit ook een gevolg zijn van een foutieve uitlijning
van de doorn t.o.v. de unithouder of door het verkeerd opzetten van
de kathode in de doorn met de overzettang.
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* Kathodekap scheef

Een scheve kathodekap wordt veroorzaakt door de beweging met de
overzettangen. De ideale lijn voor het verwijderen van de
overzettang is in het verlengde van de hartlijn van de doorn. Door
snel handelen van de produktiemedewerksters gaat dit niet volgens de
ideale lijn, maar scheef. Hierdoor kan de kathodekap scheef komen te
staan.

4.6.4 Plaatstel op kanon lassen

Een plaatstel op een kanon lassen is een beheerst proces, dat als
voIgt verloopt:

- opzetten van de unit
- plaatstel inbrengen
- centreren van het plaatstel
- centreren van de unit
- naar buiten drukken van de plaatstel-kanon beugels
- weerstandlassen van de beugels op de plaatstelpennen

Het belangrijkste is het uitrichten van de unit en het plaatstel. De
unit wordt op een mal geplaatst, die net als de indrukmal is
voorzien van speermaatpennen. Op deze speermaatpennen wordt de unit
op de roostergaten van de g3A en de middelste kraag van de g4
gecentreerd. Het plaatstel wordt gecentreerd op de twee
referentiepennen. Ret naar buiten drukken van de kanon-plaatstel
beugels is nodig om te zorgen dat deze beugels aan de goede kant
van de plaatstelpennen komen. Al met al ligt het uitvalpercentage
bij dit proces op~ 0.2%.

4.6.5 Centreerbus op kanon lassen

Alvorens de samengestelde centreerbus op de unit met plaatstel wordt
gelast, wordt eerst de insert op de centreerbus gelast. Beide
onderdelen zijn voorzien van twee centreergaten, die over twee
centreerpennen worden geschoven waarna de insert en de samengestelde
centreerbus d.m.v. weerstandslassen (hand) met elkaar worden
verbonden. Bij het weerstandslassen (hand) van de cpntreerbus op de
unit met plaatstel wordt de centreerbus gecentreerd op de buitenste
gaten. De unit wordt geplaatst op de insert, die is voorzien van
vier "pippels" (=omhoog gebogen driehoekjes) waarmee de plaats van
de unit wordt bepaald. Na het oplassen van de centreerbus worden nog
de doorvoerbandjes en de plaatstelpennen met elkaar verbonden.
Tenslotte wordt de imaco-ring gedemagnetiseerd, de rotatie in het
kanon gemeten en het kanon schoongemaakt. De uitval van complete
kanons bedraagt~ 0.28%.
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4.6 Uitval en stilstand

Uitvalpercentages van produkten en stilstandcijfers van machines
kunnen een indicatie zijn voor de kennis, die men bezit omtrent de
toegepaste technieken. Ik heb nagestreefd om deze cijfers zoveel
mogelijk te vermelden. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te
zijn om deze gegevens te verkrijgen. AIleen van de eindmontage wordt
de uitval continu bijgehouden, zoals in de paragrafen 4.6.1, 4.6.2
en 4.6.3 is aangegeven. Van de fabricage in Sittard is vee1 minder
bekend, omdat men zelf minder bijhoudt.

Van de samenstelafdeling ZlJn machine-stilstandkaarten per produkt
per machine beschikbaar. A.h.v. een overzicht van de
machine-stilstandkaarten zijn de verhoudingen draaiuren/machine-uren
en draaiuren/gebruikte uren van de paragrafen 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 en
4.3.5 berekend. Van de onderdelenfabricage kan men ook gegevens
halen uit de machine-stilstandkaarten, maar dan moet men per produkt
eerst nagaan op welke machines is gedraaid en vervolgens van iedere
machine de machine-stilstandkaart nachecken. Dit is erg
arbeidsintensief en dan verkrijgt men aIleen nog maar zicht op de
stilstand en niet de redenen van de stilstand.

Uitval op onderdelen voor de montage (=line rejects):

* gl = 1350 p.p.m.

* g2 580 p.p.m.

* g3A 1810 p.p.m.

j- 36% geen of slechte las door
voerbandjes

- 32% ontbreken plaatje(s) gl
32% overige

42% slechte las g2A-g2B
58% overige

j- 63% geen doorvoerbandje
37% overige

* g3B/g3C 1400 p.p.m. j- 41% verkeerdom (gespiegeld)
gelast

- 33% geen doorvoerbandje
- 26% overige

* g4 300 p.p.m. j- 20% verplaatste beugel
- 80% overige

* centreerbus 100 p.p.m. 76% foute las of beschadigde veer
- 24% overige

p.p.m. produkten per miljoen

Deze line-rejects geven aIleen weer hoeveel onderdelen visueel
afgekeurd worden voor de montage. Fouten in maten en dergelijke zijn
hierin niet opgenomen. Uit de aantallen blijkt dat deze uitval
minimaal is. WeI weet men van de onderdelenfabricage uit ervaring
dat 10% van de gl's niet op maat zijn.
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Daarnaast voldoen de kragen van de g4 niet aan de tekeningeisen,
hetgeen al in paragraaf 4.1.5 naar voren is gekomen. Omdat men vaak
al niet de gewenste produktie haalt, worden produkten die niet op
maat zijn toch verwerkt nadat hierop een concessie is gegeven. In
bijlage C is een lijst van concessies opgenomen van 1986. Deze lijst
geeft een indruk over hoeveel concessies het gaat en am welke reden
een concessie is afgegeven.
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HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING VAN DE "TECHNOLOGICAL MAPPING" GECOMBINEERD
MET DE KOSTPRIJSANALYSE

5.1 De knelpunten in de produktie

In deze "technological mapping" komen een aantal punten naar voren
waarop men actie kan ondernemen. Zo treedt bij de fabricage van
rooster 1 "kikkeren" van de band op, terwijl men niet weet wat
hiervan de oorzaak is en welke invloed dit op de maatvoering heeft.
De maatvoering heeft men niet goed in de hand wat betreft hoogte en
vlakheid. Uitval treedt vooral op bij het buigen van de lange
zijwanden. Ook asymmetrie van de gl is een voorkomende fout. Deze
asymmetrie ontstaat bij het samenstellen. Men zou namelijk een
principiele fout maken door eerst de ene zijwand en dan pas het
overige rooster aan te drukken. Uit de concessielijst komt de fout
op inwendige breedte dan ook regelmatig terug. Het is dus goed om
meer aandacht te besteden aan het buigen van de gl.

Rooster 3C/4 is misschien weI het meest problematische onderdeel.
Met name de kraagdiameters kunnen niet in de hand worden gehouden.
Het middelste gat heeft de neiging om kleiner te worden en de gaten
vertonen een hoge mate van ovaliteit. De te kleine kraagdiameters
zorgen bij het indrukken van de unit voor een groter percentage
pentopbreuken. Volgens de onderdelenfabricage zijn de roosters bij
afnamecontrole nog op maat, waarbij men dan anticipeert op het
stookproces, dat de roosters nog moeten ondergaan. Dit vraagt om een
onderzoek van het stookproces in combinatie met kraagtrekken.

In het algemeen is naar voren gekomen, dat er een zekere
onbekendheid heerst met het ingangsmateriaal. Vrij snel wordt het
ingangsmateriaal als schuldige aangewezen bij het optreden van
fouten. Continu analyseren van het ingangsmateriaal geeft een
mogelijkheid om deze opvatting te toetsen. Essentieel is het
vaststellen van de parameters, die moeten worden geanalyseerd. Men
kan zich voorstellen dat de parameters, die men nu controleert in
het verleden tot de juiste kwaliteit leidden. De onderdelen van het
elektronenkanon worden echter op enkele micrometers nauwkeurig
gemaakt. Het kan mogelijk zijn, dat dit om controle van andere
parameters vraagt ten behoeve van goede produkten.

5.2 "Technological mapping" in combinatie met kostprijsanalyse

Uit de kostprijsanalyse van bijlage D is naar voren gekomen dat de
drie kathodes een groot percentage van de FSP (fabrieks verreken
prijs) bepalen. De verhouding van de FSP van deze drie kathodes en
de FSP van het eindprodukt bedraagt 23.2 % . Van het
ingangsmateriaal voor de eindassemblage bepalen de kathodes zelfs
43.9 %. De kathode is zeker een samenstelling waar meer aandacht aan
besteed moet worden, vooral omdat de FSP van de kathode een vrij
grote invloed heeft. De kathode heeft een grote toegevoegde waarde
van 88.2 % van de FSP. Opvallend is dat 33.8 % van de FSP uit direct
variabel loon bestaat. Om na te gaan of de fabricage van kathodes
verbeterd kan worden is het opzetten van een "technological mapping"
aanbevelenswaard.
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Na de kathode voIgt de samengestelde centreerbus, waarvan de
verhouding van de FSP met de FSP van het eindprodukt 9.0 % bedraagt
en 17.0 % het percentage van het ingangsmateriaal is. Ook hier is
sprake van een groot aandeel direct variabel loon ,namelijk 23.8 % .
Voor de samengestelde centreerbus is echter al een mechanisatie
opgezet, die op het moment wordt ingevoerd. Veranderingen in de FSP
en in de percentages toegevoegde waarde en materiaal zijn daarom nog
niet bekend.

De sam.g1, g2, g3A en g3BC/4 geven ongeveer een onderling gelijk
beeld met een toegevoegde waarde tussen 70 en 90 % en een direct
variabel loon tussen 13.4 en 16.4 % van de FSP. Opvallend is echter
weI het grote percentage aandeel reparatie en onderhoud tussen 16.5
en 22.8 %. Een vrij eenvoudige samenstelling als de g2A/g2B moet
nader bekeken worden, omdat het direct variabel loon gesommeerd met
het aandeel reparatie en onderhoud 39.2 % van de FSP bedraagt. Dit
terwijl uit de "technological mapping" geen specifieke problemen
naar voren zijn gekomen.

Vergelijken we de "technological mapping" met de kostprijsanalyse
dan is het goed om vooral de aandacht te vestigen op het voortraject
van het kanon i.p.v. de eindassemblage. Op grond van de
onbekendheden in de fabricage en de grote percentages direct
variabel loon en aandeel reparatie en onderhoud is het voortraject
voor verbeteringen vatbaar.
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HOOFDSTUK 6 INDELING VAN HET GLASKANON

6.1 Inleiding glaskanon

Het glaskanon is voortgekomen uit het idee om een weerstandslaag op
de binnenkant van een glasbuis aan te brengen, die de hoofdlens van
het kanon vormt. Met de verkregen potentiaalverdeling over deze
weerstandslaag wordt een grote lens benaderd, terwijl de diameter
van de glasbuis klein is. Het idee is verder uitgewerkt tot het
huidige concept, zoals dat in fig.6.1 is getekend.

propertle':

• comp,ct by uaing ,plr,'
left, end ...... preform

• 1Imple. ICCur'te .nd
reproducible polltlonlng
of electrode,

• highly .table r....t.nc:.
lay.r

.......-

..... _ r....'-. lower (lo'na)

--_...
.-ctrlcal CQMH:t.

fig.6.1 Huidige concept van het glaskanon

6.2 Indeling van het glaskanon

Het glaskanon volgens is geinventariseerd aan de hand van het
on twerp van het Natuurkundig Laboratorium. De opbouw van de
inventarisatie is gelijk aan dat van het 51FS 90 NN kanon. Eerst
wordt van de onderdelen in hoofdstuk 7 een functiebeschrijving
gegeven en daarna in hoofdstuk 8 de toegepaste technieken
omschreven.
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stengel
ring
plaatstelpennen

doorvoerbandjes/-pennen

rooster 1 (g1)

rooster 2 (g2)

rooster 3 (g3)

rooster 4 (g4)

glasbuis (1 of 2)

suspensielaag

centreerring
centreerveer (3x)

kathode_

(indiumbolletjes)

plaatstel

samengestelde
centreerring

Zoals nog zal blijken zijn er momenteel twee alternatieven voor de
doorvoer van de spanningen. Bet ene alternatief maakt gebruik van
een glasbuis en indiumbolletjes en het andere alternatief van twee
glasbuizen.
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HOOFDSTUK 7 FUNCTIEBESCHRIJVING VAN HET GLASKANON

Ook in het glaskanon heeft elk onderdeel ofelke subsamenstelling
een of meerdere functies in het kanon.

7.1 Plaatstel

De functie van het plaatstel van het glaskanon is gelijk aan dat van
het 51 FS 90 NN elektronenkanon. De stengel wordt gebruikt voor het
vacuumzuigen van de hals, waarna de stengel wordt afgesmolten. De
ring houdt de plaatstelpennen samen, die de spanningsdoorvoer naar de
roosters verzorgen.

Parameters:

# Plaatstel:- scheefstand van stengel t.o.v. ring

Materiaal:

# Stengel

# Ring

28 % Loodglas (glasnr.01)

Loodglas (glasnr.78)

# Plaatstelpennen: Ni Cr Fe draad

7.2 Glasbuis

De glasbuis is een drager van de roosterbussen en de weerstandslaag.
Voor een goede uitlijning van de roostergaten worden met het
aanzuigproces voor de binnendiameter toleranties verkregen van ± 2 ~m.

Met het aanzuigproces van het glas is dit mogelijk. De glasbuis
is aan een kant trapsgewijs opgebouwd. Omdat de afstand tussen de
roosters van invloed is op de kwaliteit van het kanon moet ook de
afstand tussen de oplegvlakken juist zijn. Om een homogene
weerstandslaag te krijgen moet het oppervlak van de glasbuis glad
zijn. Uitsteeksels, gaatjes en deukjes geven problemen bij het
inkrassen van de suspensielaag.

De glasbuis dient tenslotte ook als isolator, daar anders de
roosterbussen elektrisch met elkaar in contact staan. In een
alternatief ontwerp wordt gebruik gemaakt van twee glasbuizen,
waarvan de binnenbuis de bovenstaande functies heeft en de
buitenbuis zorgt voor het vastzetten van de doorvoerbandjes, die
zich tussen de binnen- en buitenbuis bevinden. Voor de doorvoer van
de spanning wordt de binnenbuis op vastgestelde plaatsen voorzien
van gaten.

Parameters:

- binnendiameternauwkeurigheid
- oppervlaktegesteldheid
- isolatieeigenschappen

Materiaal: 28 % loodglas (glasnr.Ol) of Loodglas (glasnr.291)
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7.3 Suspensielaag

Deze suspensielaag moet, voorzien van een aantal spiralen groeven,
zorgen voor een juiste weerstand. Hiermee wordt een goed verdeeld
elektrisch veld verkregen en daarmee de hoofdlens gevormd. Door de
verkregen potentiaalverdeling wordt een grote lens benaderd met een
relatief kleine diameter. T.b.v het krassen van de suspensielaag
moet de glasbuis een gelijkmatige verdeling van de suspensie
krijgen.

Parameter:- homogene laag

Materiaal:- mengsel van glaspoeder-, rutheniumoxide, isopropanol,
demi-water, leidingwater en ammonia

7.4 Rooster 1 (gl)

De gl heeft een bundelvormende functie. Net als bij het 51FS 90 NN
elektronenkanon krijgt de gl een negatieve potentiaal t.o.v. de
kathode, opdat deze buiten het gewenste emitterend-oppervlak
vertragend werkt. Daarnaast is de gl ook de drager van de kathode.

Parameters:

- diameternauwkeurigheid
- vlakheid van de bodem
- maat van het gat
- plaats van het gat t.o.v. de diameter
- dikte van de bodemplaat

Materiaal: Ni Cr 20 (N 034)

7.5 Rooster 2 (g2)

De g2 vormt samen met de kathode de kathodelens, waarmee de
elektronen versneld worden. Met de g3 wordt de voorfocuslens
gevormd.

Parameters:

- lengtenauwkeurigheid
- diameternauwkeurigheid
- vlakheid van de bodem
- maat van het gat
- plaats van het gat t.o.v. de diameter

Materiaal: Ni Cr 20 (N 034)
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7.6 Rooster 3 (g3)

De g3 vormt met de g2 de voorfocuslens. De g3 ligt in de "cross-over".
Dit is gedaan ten behoeve van het ART-effect (=Aberation Reduced
Triode). Dit effect heeft tot gevolg dat de binnen- en buitenstralen
worden omgekeerd. De buitenstralen worden sterker afgebogen om op
die manier een kleinere spot te verkrijgen.

Parameters: zie g2

Materiaal: Ni Cr 20 (N 034)

7.7 Samengesteld Rooster 4 (sam.g4)

De sam.g4 vormt een voorfocuslens met de g3. Hierin is een
"beamtrimmer" (=plaatje met diafragma) aangebracht, die voorkomt dat
een eventuele scheve of dikke bundel de suspensielaag kan raken.

Parameters: zie g2

Materiaal: Ni Cr 20 (N 034)

7.8 Samengestelde centreerring

De centreerring centreert uiteindelijk met de centreerveren het
glaskanon ~n de hals van de beeldbuis. Voor een goede centrering
moet de radiale stijfheid veel kleiner zijn dan de axiale en
tangentiale stijfheid. Daarnaast mogen de inschuifkrachten op de
hals niet te groot zijn, opdat krassen in de hals zouden ontstaan.
De inschuifkracht is afhankelijk van de radiale stijfheid, de
wrijvingscoefficient, het aantal veren en de stand van de veren.

Parameters:

# Samengestelde centreerring:- aantal en stand van de veren

# Centreerveer

Materiaal:

:- axiale, radiale en tangentiale stijfheid
- straal van de veercup

# Centreerring: Ni Cr (N286)

# Centreerveer: Cr Ni St. band 18/12

7.9 Kathode

De kathode emitteert de elektronen. Het emitterend oppervlak van de
kathode wordt bepaald door de spanningen op de kathode, de gl en de
g2. Van belang is echter, dat de kathode voldoet aan de toleranties
om op de juiste plaats gepositioneerd te kunnen worden.
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HOOFDSTUK 8 TOEGEPASTE TECHNIEKEN BIJ HET GLASKANON

Het glaskanon bevindt zich nog in een fase van de eerste prototypes.
Deze prototypes worden veelal met de hand gemaakt. In de
beschrijving van de toegepaste technieken wordt een overzicht
gegeven, zoals de onderdelen, de subsamenstellingen en het complete
kanon momenteel worden gemaakt in kleine aantallen. De "technological
mapping" van het glaskanon is van een enkelstuksfabricage, dit in
tegenstelling tot de massafabricage van het elektronenkanon.

8.1 Glasbuis

Voor het maken van de glasbuis gebruikt men de techniek van het
aanzuigen van glas om een doorn. Dit is een techniek, waarbij men een
glasbuis om een tweedelige metalen doorn laat verweken door de
glasbuis te verwarmen en vacuum te zuigen, zodat het verweekte glas
om de doorn wordt gezogen. De inwendige maat kan men daardoor op 2 pm
nauwkeurig krijgen. Procesparameters waar men rekening mee moet
houden zijn:

-uitzettingscoefficienten van het glas en het metaal
-aanhechting van glas aan de doorn
-oppervlaktegesteldheid van de doorn

AIle drie de parameters zijn bepalend voor de materiaalkeuze van de
doorn. Hiervoor gebruikt men nu X6 Cr Ni Ti 18 10 aangeduid met UN-N
129. Dit materiaal heeft een uitzettingscoefficient, die groot is
t.o.v. het glas, hetgeen het lossen van de doorn uit de glasbuis
moet vergemakkelijken. Het glas mag ook niet aan de doorn hechten.
Om dit te voorkomen wordt de doorn gegraviteerd met een potlood.
Gesteld is dat eenmaal graviteren voldoende is en dat de doorn
daarna na iedere glasbuis opgewreven en schoongeblazen moet worden.

De oppervlaktegesteldheid van de doorn is bepalend voor de
oppervlaktegesteldheid van het glas aan de binnenkant van de
glasbuis. Voor het oppervlak van de glasbuis is geeist, dat deze
glad is, omdat deukjes het uitnemen van de doorn belemmeren. Omdat
bij het aanzuigen de vorm van de doorn wordt overgebracht op de
glasbuis moet ook de doorn volledig glad zijn. Dit betekent dat de
doorn voorzichtig gehanteerd moet worden. Alvorens het glas wordt
aangezogen moet het glas vetvrij zijn. Hiertoe wordt het glas met
staartborstels in gedestilleerd water, waar enkele druppels extran
aan zijn toegevoegd, gewassen en tenslotte drooggeblazen. De
glasbuis wordt dan vacuumgezogen met een turbopomp. Hierbij tracht
men de einddruk zo laag mogelijk (10 E-5 m.bar) te houden om zo de
doorn te beschermen tegen oxidatie. Vanneer de einddruk bereikt is
wordt de koude oven om de glasbuis gezet.

De doorn is tweedelig en moeten de twee delen t.g.v. hun eigen
gewicht uit elkaar gehaald kunnen worden. Daarom is de binnenkant
van het ene dee1 een keer ingesmeerd met molykote (MoS2). Men wil
echter voor de latere produktie overschakelen naar een eendelige
doorn. Het opwarmproces verloopt als voIgt:

- in_ 30 minuten op 620 6 C
- in 20 a 25 minuten naar + 375°C
- in ~ 30 minuten op 20·C
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Gedurende het opwarmproces is de glasbuis in de oven aanwezig.
Uanneer de temperatuur van 620°C is bereikt, blijft de oven om de
glasbuis. Nadat de glasbuis is afgekoeld worden de onder- en
bovenkant afgesprongen door eerst met een vijltje een kras in het
glas aan te brengen en vervolgens het glas met een warm voorwerp te
laten springen. D.m.v. schuren wordt het buisje op maat gemaakt en
afgerond. De glasbuis wordt daarna schoongemaakt met water+extran en
ultrasoon getrild. Op een zandstraalmal worden vervolgens de
conische gaatjes in de glasbuis gezandstraald (zie fig.8.l).

fig.8.l

mal glasbuis

Voor het zandstralen maakt men gebruik van aluminiumoxide-poeder
dat, door de zandstraalmal voorzien van gaten, wordt afgezogen, zie
fig.B.l. Het conisch lopen van het gat kan men instellen door de
afstand tussen de spuitmond en de glasbuis te veranderen, maar ook
met de overdruk of met de grofheid van het poeder. Een kleine
afstand betekent een Minder conisch gat. Na het zandstralen wordt de
glasbuis gewassen, ultrasoon getrild en drooggeblazen. Een
dergelijke techniek als boven beschreven past men toe bij de
produktie van camerabuizen. De produktie van camerabuizen verschilt
echter wel op een aantal punten. Zo worden de buizen eerst in een
voorvorm getrokken en worden de doorns niet gegraviteerd, maar de
glasbuizen in gredag (een grafiet-suspensie in olie 004 met freon)
gedompeld om hechten van glas en doorn te voorkomen.

8.2 Doorvoer

Voor de doorvoer van de spanningen ZlJn op het moment twee
alternatieven uitgewerkt. Bij het eerste alternatief heeft men een
glasbuis, waarin op diverse plaatsen waar een doorvoer moet komen
een conisch gat is gezandstraald. Vervolgens wordt hier een
indiumbolletje in aangebracht, dat de geleiding tussen de
doorvoerdraad en rooster c.q. suspensielaag verzorgt. Tenslotte
wordt de doorvoerdraad in het gat vastgezet door pyroseran, dat in
het gat is aangebracht te stoken. Als draad is NiCr-draad genomen,
omdat dit een weinig magnetisch is. Bij het tweede alternatief heeft
men een binnen- en een buitenbuis. Opnieuw is de binnenbuis voorzien
van gezandstraalde gaten. Hierin worden de doorvoerdraden
aangebracht en omgebogen. Daarna worden beide buisjes tegelijk op de
mal aangezogen. Men heeft hiermee echter nog contacteringsproblemen.
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8.3 Suspensielaag

Van de suspensielaag maakt men nog zeer kleine hoeveelheden. De
suspensie bestaat uit glaspoeder, rutheniumoxide poeder,
isopropanol, demi-water, leidingwater en ammonia. De bereiding van
de suspensie is een chemische aangelegenheid, zodat we hierop niet
verder zullen ingaan.

8.4 Roosters algemeen

Op het maken van de roosters kan slechts vrij algemeen worden
ingegaan. De roosters worden nu in een aantal stappen met een
handpers diepgetrokken, met uitzondering van de g2 waarvoor een stap
voldoende is. De juiste diameter wordt bereikt door de roosterbusjes
na te draaien. De diepgetrokken produkten worden op lengte gemaakt
door ze eerst op een draaibank af te steken en daarna vlak te
schuren. De bodem van de gl roosterbus bedraagt 150 ~m en moet voor
een optimale werking van het kanon worden teruggebracht tot 75 ~m.

Dit doet men door materiaal aan de g2-zijde weg te etsen. Hen laat
daartoe fotolak op een draaiende gl vallen, zodat de lak goed
verdeeld wordt. Deze lak laat men 30 minuten drogen bij
kamertemperatuur en stookt men gedurende 10 minuten op 90°C. Dan
laat men UV-licht op deze laag vallen, waarna de roosterbus gereed
is om in een vloeistof bestaande uit twee delen zwavelzuur en een
deel fosforzuur geetst te worden. De techniek van het vonken
gebruikt men om de gaten in de roosterbussen te maken. De
roosterbussen worden in een daarvoor bestemde mal, die dezelfde
binnendiameter heeft als de corresponderende glasbuis, gevonkt.

8.5 Compleet glaskanon

Door een onderdruk in de glasbuis te creeren wordt de suspensie
opgezogen tot aan het oplegvlak van de g4. Het het wegnemen van de
onderdruk laat men de suspensie teruglopen. Zo blijft er een dunne
homogene laag over op de glaswand aan de binnenkant en voor een
klein deel aan de buitenkant (plaats van de centreerring).
Isopropanol wordt verdampt door lucht in de glasbuis te blazen.
Hiermee is het overtollige suspensiemateriaal verwijderd. Vanneer de
suspensielaag droog is, kan met een kraspen de spiraal worden
ingekrast. Daarvoor wordt de glasbuis op een draaiende as gezet. Met
het instellen van de beweging van de kraspen in de langsrichting
(m.b.v. een micro-switch) van de glasbuis en de rotatiesnelheid van
de as kan men een gewenste spoed krijgen van de spiraal. Het
vrijgekomen weerstandsmateriaal wordt via ultrasoon trillen
verwijderd.

De overgebleven laag wordt in een voorverwarmde oven gedurende 15
minuten op 49S"C uitgestookt. Op deze manier wordt een egale
weerstandslaag verkregen met een vierkantsweerstand van 1 Ma. Voor
een goede contactering tussen de g4 en de weerstandslaag brengt men
tussen deze twee een laagje "leitsilber" aan. Ook tussen de
samengestelde centreerring en de weerstandslaag dient een goede
contactering te worden nagestreefd. Hiertoe stookt men op de
centreerringzijde van de glasbuis twee lagen suspensie uit.
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Vervolgens worden de doorvoeren aangebracht en de roosters
gemonteerd. Bij de roosters laat men ter bevordering van de passing
de indiumbolletjes iets uitsteken, maar bij de suspensielaag wil men
een glad geheel. Zo niet dan wordt het overtollig indium afgestoken.
De roosters worden middels een perspassing gemonteerd. Hiervoor is
een speciale indrukmal uitgedacht. Bij het huidige glaskanon wordt
eerst de g4 gemonteerd en als laatste de gl.
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Boofdstuk 9 De creatieve fase in het ontwerp

Bet glaskanon is voortgekomen uit het idee om een weerstandslaag op
de binnenkant van een glasbuis aan te brengen, die de hoofdlens van
het kanon vormt. Met de verkregen potentiaalverdeling over deze
weerstandslaag wordt een grote lens benaderd, terwijl de diameter
van de glasbuis klein is. Bet idee is verder uitgewerkt tot het
huidige prototype, zoals dat in de "technological mapping" is
beschreven. Bierin is ook naar voren gekomen, waar de problemen
worden verwacht t.a.v. de fabricage en de functie van het glaskanon.
De gegevens uit de "technological mapping" zijn een reden geweest om
het glaskanon nader te bestuderen.

Bij het bedenken en construeren van een nieuw ontwerp zullen als
eerste stap de functies van het ontwerp geanalyseerd moeten worden.
Bij het analyseren van functies gaat men uit van het gebruik van het
ontwerp en bepaalt men de basisfuntie(s), de functie(s) waarvoor in
dit geval het glaskanon ontworpen is. Naast de basisfunctie(s) heeft
een ontwerp een aantal nevenfunctie(s). Getracht moet worden om aIle
functies abstract te beschrijven met een zelfstandig naamwoord en
een werkwoord. Bet zelfstandig naamwoord moet algemeen en ruim
gesteld zijn en zo mogelijk een kwantificeerbaar begrip aangeven.
Bet werkwoord moet juist eng omschreven zijn. De "technological
mapping" bevat aan de hand van het prototype al een omschrijving van
de functies van de componenten. Een functionele onderverdeling leidt
tot de volgende functieboom (fig.13):
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dragen
centreerveren

versmelten
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fig.9.1 Functieboom van het elektronenkleurenkanon
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Het basisidee is het toepassen van de weerstandslaag om hiermee een
grote hoofdlens te benaderen. Men moet dan in principe vrij zijn om
alternatieven te bedenken voor het invullen van de overige functies.
Uit de functieboom blijkt al dat voor het vormen van de lenzen
gebruik wordt gemaakt van roosters, zoals dat in de huidige kanonnen
ook al gebeurt.

De creatieve fase van het ontwerp is de fase waarin de alternatieven
worden gegenereerd. "Teamwork" is de aangewezen manier om
alternatieven te genereren. In teamverband komen meer mensen
gezamenlijk op meer ideeen en wordt men sterker geconfronteerd met
de problemen. Er wordt getracht oplossingen te vinden voor het
vervullen van de gestelde functies. Hiervoor wordt een beroep gedaan
op het creatief vermogen. Gaat men bewust, logisch zitten nadenken,
dan komt men meestal niet op iets origineels, iets geheel nieuws.
Aangeleerde gewoonten zijn vaak de oorzaak van overtollige kosten.
"Brainstormen" is een veelgebruikte methode in deze creatieve fase.
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat aIle oplossingen, die intultief
komen bovendrijven, genoemd moeten worden en dat niemand daar
kritiek op mag geven. Ook discussie, goed- of afkeuring of welke
commentaren ook moe ten in deze fase achterwege blijven. Een aantal
gevoelsargumenten zou de deelnemers anders om allerlei redenen
weerhouden, zoals:

- angst om voor dom of belachelijk gezien te worden
- angst om op te vallen
- angst om te falen
- wantro~~en tegenover teamgenoten

Vreemde, ogenschijnlijk de gekste, voorstellen kunnen inspirerend
werken om los te komen van het traditionele denken. AIle geuite
ideeen worden met enkele woorden vastgelegd om er later op terug te
kunnen komen. Ook combinaties en afieidingen van voorgestelde ideeen
worden vastgelegd.

Binnen de groep Kanonontwikkeling is met een aantal medewerkers een
"brainstorm" gehouden met het doel alternatieven te genereren voor
het glaskanon. Hierbij was echter weI een beperking opgelegd. Er
moest namelijk worden uitgegaan van een glasbuis waar roosters
worden ingezet. Persoonlijk gaat de voorkeur uit naar een nog
vrijere interpretatie, maar ter ondersteuning van het huidige
project is VOGr een compromis gekozen.

Het feit, dat het op een lijn Iiggen van de gaten van de roosters een
van de belangrijkste parameters is, is een reden geweest om het
ontwerp anders op te bouwen. Nu is het zo dat de roosters worden
ingedrukt in een nauwkeurige glasbuis. De roosters worden dan
gecentreerd op hun buitenkant en de plaats van het gat is hiervan
afhankelijk. De plaats van het gat wordt dan beinvioed door:

- maattolerantie van de buitendiameter van de aanzuigdoorn (+2 pm)
- maattolerantie van de binnendiameter van de glasbuis (+2 pm)
- maattolerantie van de buitendiamter van de roosterbus (+10 pm)
- excentriciteit van het gat t.o.v. de busbuitendiameter (+10 pm)
- maattolerantie van het gat (+5 pm)
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Yanneer men nu het gat zou kunnen centreren op een pen, reduceert men
deze invloeden tot:

- maattolerantie van het gat (+5 ~m)

- maattolerantie van de centreerpen (-2 pm)
- positioneringsnauwkeurigheid van de pen (+2 pm)

Aanzuigen van glas rondom, op een pen gecentreerde, pIaatjes is als idee
naar voren gekomen. In een aangepaste aanzuigdoorn (fig.9.2) worden
de plaatjes gecentreerd op een pen. Vervolgens wordt een soort
reageerbuis, net als bij het prototype glaskanon, vacuumgezogen.
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fig.9.2 Aanzuigdoorn voor het aanzuigen van glas om pIaatjes

Eindresultaat is dat de gaten netjes uitgelijnd ZlJn, hetgeen de
werking van het kanon ten goede komt. Bijkomstigheid is dat, indien
mogelijk, geen ronde maar rechte plaatjes gebruikt kunnen worden in
de glasbuis. De ruimte, die dan open blijft tussen de glasbuis en het
plaatje kan dan benut worden voor de doorvoer van de spanningen.

Uiteraard moet dit idee op maakbaarheid worden getoetst. Een aantal
vragen blijven in eerste instantie onbeantwoord zoals:

- ontstaat er een goede hechting tussen de plaatjes en het glas,
dus liggen de plaatjes niet los.

- zal het glas t.g.v. het vacuum niet tussen de pIaatjes
in worden gezogen.

- welke krachten ondervindt een centreerpen.

Om dit idee te toetsen is er weI een aanzuigdoorn gemaakt, maar tot
wezenIijke proeven is het gedurende deze afstudeeropdracht niet
gekomen. Het niet ter beschikking kunnen krijgen van de benodigde
apparatuur is hiervan de oorzaak geweest.

Terugkomend op de creatieve fase is een aantal alternatieven
gegenereerd, rekening houdend met de opgelegde beperking. Ruwweg
zijn deze alternatieven ingedeeld naar:

- glasbuis
- rooster

Bijlage E geeft een overzicht van deze alternatieven. In het
volgende hoofdstuk zal ieder van deze alternatieven beschreven
worden.
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HOOFDSTUK 10 GENEREREN EN BEOORDELEN VAN ALTERNATIEVEN VOOR HET
GLASKANON

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de verschillende alternatieven van het
glaskanon aan de orde. Van deze alternatieven wordt een omschrijving
gegeven entevens worden ze bekeken om zo mogelijk plus- en
minpunten te kunnen aangeven. De volgende aspecten worden hier in
opgenomen:

- functie
- techniek

Daarnaast wordt ook ingegaan op :

- toepasbaarheid voor massafabricage
- kostprijs

Deze aspecten worden beoordeeld in drie categorieen

- goed
- matig

- slecht

onder aIle omstandigheden goed
er kunnen omstandigheden voorkomen waaronder de
functie niet goed kan worden uitgevoerd
voldoet in zijn geheel niet aan de functie-eisen

Op deze wijze kunnen de diverse alternatieven worden geselecteerd.
Hierbij moet echter weI opgemerkt worden, dat het indelen in deze
categorieen een relatieve aangelegenheid is.

10.2 De glasbuis

De glasbuis is de drager van de roosters en de weerstandslaag. Om
deze functie te kunnen uitoefenen zijn een aantal alternatieven
bedacht, die in deze paragraaf beoordeeld zullen worden. Er zal
hierbij onderscheid worden gemaakt in glasbuizen bestemd voor
roosters, waarvan het gat in de roosters wordt aangebracht, nadat
het rooster in de glasbuis is gedrukt, en glasbuizen bestemd voor
roosters met gat.

Het aanzuigen van glas om een doorn, zoals in de "technological
mapping" is besproken, is tot op heden de technologie om de
glasbuizen te maken. T.a.v. het lossen van de doorn uit de glasbuis
moet de uitzettingscoefficient van de metalen doorn groter zijn dan
die van het glas. Het vastplakken van het glas aan de doorn is een
probleem waarmee men te maken kan krijgen. Om vastplakken te
voorkomen pestaan onder meer de volgende methoden

1 Het insmeren van het glas met een coating

2 Het insmeren van de doorn met een coating

Voor het insmeren van het glas gebuikt men een Gredagoplossing (een
grafiet-suspensie in olie 004 samen met freon TF in een verhouding
van 1:3) en voor het insmeren van de doorn grafiet. Gredag wordt
toegepast bij de fabricage van camerabuizen.
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Het insmeren van de doorn komt neer op het graviteren met een
potiood. Na het insmeren van de doorn zou dit niet meer herhaaid
hoeven te worden. In de "technological mapping" is echter ook al
aangegeven dat dit aan de hand van proeven moet worden vastgesteld.
Het feit dat men een aantal, ongeacht hoeveel precies, glasbuizen
kan maken is uit kostenoverwegingen te preferen.

10.2.1 Glasbuizen bestemd voor roosters zonder gaten

Nu zullen de verschiIIende aiternatieven voor deze glasbuis worden
beschreven en beoordeeld.

* Ronde glasbuis met oplegvlakken

fig.10.1 Ronde glasbuis met oplegvlakken

Dit is de glasbuis van het prototype. Het glas wordt vacuumgezogen
om een metalen doorn. De vorm van de doorn bepaalt de vorm van de
glasbuis. Het uitzettingsverschil tussen doorn en glas wil men zo
groot mogelijk nemen om het verwijderen van de doorn uit het glas
te vergemakkelijken. Voor de huidige glasbuis is een tweedelige
doorn nodig. Door een deel van de doorn trapsgewijs op te bouwen
worden in de glasbuis de oplegvlakken verkregen. Als drager van de
roosters en van de weerstandslaag voldoet deze glasbuis. De
binnendiameter van de glasbuis moet dan weI kleiner zijn dan de
buitendiameter van het rooster. Dit diameterverschil maakt
inklemming van de roosters mogelijk.
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De maakbaarheid van de glasbuis is aangetoond, zoais voIgt uit
paragraaf 8.1, waarbij toleranties van 2 ~m met een grote
regeimaat gegarandeerd zijn. Ook de oplegvlakken worden van de
doorn overgenomen na het vacuumzuigen van het glas. Vanwege de
grootte van de oplegvlakken (0.3 - 0.5 mm) is het niet nodig de
glasbuis voor te vormen, alvorens met de benodigde precisie te
kunnen aanzuigen.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed

* Gefacetteerde glasbuis met oplegvlakken

fig.10.2 Gefacetteerde glasbuis met oplegvlakken

Deze glasbuis gelijkt op de glasbuis hierboven, maar is voorzien
van een aantal facetten. Met het aanbrengen van facet ten zorgt men
ervoor, dat de wrijving tijdens het indrukken kleiner is dan het
geval is bij een ronde glasbuis. Men kan dus grotere
diametertoleranties toestaan. De primaire functie hiervan is het
toestaan van grotere diametervariaties van de roosters. Secundaire
functie is het verkrijgen van een betere uitlijning van de gaten.
De vraag is echter hoeveel facet ten men zou moeten toepassen.
Hierop zal nog nader worden ingegaan. Verder geldt voor de
gefacetteerde glasbuis eigenlijk hetzeIfde als voor de ronde
glasbuis met oplegvlakken.

Resumerend: * functioneel : goed

* technisch : goed
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* Conische glasbuis

fig.10.3 Conische glasbuis

Deze glasbuis heeft een conische vorm en heeft geen oplegvlakken.
De roosters worden door de conische vorm vastgeklemd. Voor een
goede inklemming moeten de roosters ook conisch zijn en dezelfde
tophoek bezitten als de glasbuis, omdat de conische vorm de
afstand bepaalt tussen de verschillende roosters. Omdat een
conische glasbuis geen gedefinieerd oplegvlak heeft, is het
moeilijk om te bepalen hoever men de roosters moet indrukken,
opdat de roosters op de juiste positie t.o.v. elkaar in de
glasbuis zitten.

Een ander punt is dat bij het indrukken van de roosters sneller
scheefstand van de roosters kan voorkomen. Deze kanteling van
roosters is ongewenst, omdat de spot nadelig wordt beinvloed (de
spot valt groter uit dan in het geval er geen kanteling is). Bet
maken van een glasbuis, die om een conische doorn moet worden
aangezogen levert geen wezenlijke problemen op t.a.v. de twee
hiervoor besproken glasbuizen.

Resumerend: * functioneel

* technisch

matig

goed
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* Glasbuis met twee facet ten en een verend facet met oplegvlakken

fig.l0.4 Glasbuis met twee facetten en een verend facet met oplegvlakken

Dit is een glasbuis voorzien van twee facetten en verende facetten
ter hoogte van de roosters. Met deze constructie is het mogelijk
de gaten van de roosters slechts in een richting te positioneren.
Op dezelfde manier zou men de gaten in de roosters kunnen
aanbrengen. Yanneer de roosters tegen twee dezelfde facet ten
worden aangedrukt en vervolgens de gaten worden aangebracht kan
een vrij goede positionering van de gaten worden verwezenlijkt. De
oplegvlakken van de glasbuis bepalen opnieuw de plaats van de
roosters. Met het toepassen van de veer is het niet nodig om tegen
de wrijvingskracht de roosters in de glasbuis te drukken. De
roosterdiameters kunnen kleiner gekozen worden dan de
binnendiameter van de glasbuis. De veerkracht moet zorgen voor de
aandrukking van het rooster tegen de twee vaste facet ten. Toch
zijn er een aantal punten waar men op moet letten. Zo kan de veer,
die het rooster aandrukt, niet ieder rooster gelijkmatig
aandrukken. Na het dieptrekken van een rooster veert het produkt
terug (zie fig.lO.S)

fig.lO.S Terugvering van een diepgetrokken rooster

Deze terugvering is vanwege materiaalinhomogeniteiten en
anisotropie niet voor ieder rooster hetzelfde. Dus ondervindt de
veer van het ene rooster meer weerstand dan van het andere. Een
tweede punt is kanteling van het rooster. Oit zal bij plaatjes
groter zijn dan bij busjes. Oeze kanteling wordt geschematiseerd
in fig.l0.6.
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fig.l0.6 Kanteling van een rooster

Voor deze kanteling is de stijfheid van de veer in z-richting van
belang. Mede uit het oogpunt van microfonie. De fabricage van een
glasbuis met twee vaste facet ten mag niet tot moeilijkheden
Ieiden, omdat deze door de aanzuigdoorn worden bepaald.
Daarentegen is het aanbrengen van de veer in de glasbuis veel meer
een punt van discussie. Men moet nameIijk een metaal
glasverbinding maken tussen de veer en het glas.

Resumerend: * functioneel

* technisch

matig

matig

* Rechte glasbuis met inkepingen

fig.l0.7 Rechte glasbuis met inkepingen

Door de aanzuigdoorn pIaatseIijk te voorzien van een kleine
nauwkeurige diametersprong kan men de glasbuis voorzien van
inkepingen. Men moet er dan weI voor zorgen dat de diametersprong
kleiner is dan het verschil in uitzetting tussen doorn en
glasbuis.
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Anders kan men de doorn niet uit de glasbuis nemen. In de
inkepingen kan men plaatjes vastklikken, die zowel zijn ingeklemd
als opgelegd. Een ingeklemd plaatje zal een ongedefinieerde vorm
aannemen. Men kan ook een busje indrukken. Zowel een plaatje als
een busje hebben een klein aandrukvlak, hetgeen weI eens zou
kunnen Ieiden tot schrapen van het glas bij indrukken (zie
fig.lO.8). De doorn, waaromheen de glasbuis wordt vacuumgezogen
moet op de plaats van de inkepingen worden voorzien van
diametersprongen. De scherpe randen kunnen ook krassen op de
glasbuis opleveren.

krassen

fig.lO.S Schrapen van de glasbuis tijdens indrukken

Resumerend: * functioneel

* technisch

matig

matig

* Ronde glasbuis met denneboomvormige oplegvlakken

fig.l0.9 Ronde glasbuis met denneboomvormige oplegvlakken
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De denneboomvorm wordt verkregen via een doorn, die gedeeltelijk
naar binnen beweegbaar is (bijvoorbeeld d.m.v. een combinatie van
een veer en perslucht). Ook in deze glasbuis worden plaatjes
vastgeklikt. In deze glasbuis kunnen aIleen plaatjes worden
toegepast. Aan deze plaatjes moet een voorkeursrichting van
vervormen worden gegeven. Deze methode van opsluiten leidt tot
vrij hoge drukken op het glas, omdat slechts op enkele punten
wordt aangedrukt (zie fig.l0.l0).

hoge drukken

I
fig.l0.10 Druk op de glaswand

Dit speelt ook een rol bij het indrukken van de plaatjes, vanwege
de scherpe randen kan krassen van de glasbuis voorkomen. Ret
wegkrassen van glas kan leiden tot losliggende roosters, hetgeen
de functie van het rooster negatief beinvloedt. Tenslotte nog
enige opmerkingen over de fabricage van de glasbuis. Om deze
glasbuis te maken moet een speciale doorn worden ontwikkeld. Deze
doorn bevat bewegende delen (de denneboomvorm moet naar binnen
worden genomen alvorens de doorn uit de glasbuis te halen). De
reproduceerbaarheid van de vorm is dubieus. Ret zal erg moeilijk
zijn, de denneboomvorm telkens op enkele micrometers nauwkeurig
aan te laten nemen.

Resumerend: * functioneel

* technisch

matig

slecht

* Ronde glasbuis zonder oplegvlakken

fig.l0.ll Ronde glasbuis zonder oplegvlakken
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Voor de ronde glasbuis zonder oplegvlakken ZlJn twee uitvoerings
vormen voor wat betreft het indrukken van de roosters:

1) Bij gebruik van een rechte glasbuis kan men gebruik maken van
verschillen in uitzettingscoefficient tussen metaal en glas om de
roosters vast te zetten. Gedacht wordt hierbij aan roosters gemaakt
van een materiaal met een uitzettingscoefficient, die groter is dan
die van het glas. Door nu eerst de glasbuis te verwarmen, daarna de
roosters aan te brengen en vervolgens de glasbuis weer te laten
afkoelen verkrijgt men een krimpverbinding. Het maken van de
glasbuis is geen probleem en men zou zelfs kunnen overwegen om
getrokken glasbuizen in plaats van vacuumgezogen glasbuizen te
gebruiken.

Rooster : Cr Ni 18 12

glas (nr. 291)

0( = 17 E-06

0( = 9.4 E-06

D(rooster)

D(glas)

D(glas)

10.000 i 0.010 mm

9.990 mm

D(glas) x [ 1 + (T, - To)] (1)

Bij ~ = 400 C geeft (1) D(glas) = 10.026 mm

Met de huidige techniek van het pijptrekken kan men toleranties
bereiken van 0.10 mm voor de buitenwand en 0.05 mm voor de
wanddikte, mits deze wanddikte < 1 mm. Hiermee kan de tolerantie
voor de inwendige breedte berekend worden volgens :

[10.1 ]

Formule levert : 0.12 mm

Men kan echter niet op de inwendige breedte sturen, zodat deze
tolerantie erg hoog uitvalt. Tevens zit het probleem in het op de
juiste plaats positioneren van de roosters t.o.v. elkaar. Men
moet vier roosters aanbrengen, waarbij het vooral moeilijk is de
middelste roosters te positioneren.

Resumerend: * functioneel

* technisch

goed

matig
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2) Een andere mogelijkheid is om de busjes in te drukken met de
glasbuis als aanslag volgens fig.10.12.

fig.l0.12 Glasbuis als aanslag tijdens indrukken

De toleranties worden nu verlegd naar het indrukgereedschap, de
vlakheid van de aanslagen en de lengte van de glasbuis. De
vlakheid van de aanslagen en de lengte van de glasbuis moe ten
nauwkeurig gemaakt worden (enkele micrometers). Dit zal niet
gemakkelijk zijn.

Resumerend: * funktioneel

* technisch

goed

matig

10.2.2 Glasbuizen bestemd voor roosters met gaten

Technologisch verandert er niets t.a.v. de glasbuizen. Het feit, dat
de roosters wel of niet gaten bevatten heeft geen invloed op de
vormgeving van de glasbuis. Functioneel gezien is het dan aIleen
interessant om de betere alternatieven uit paragraaf 10.2.1 te
beoordelen, omdat het aanwezig zijn van de gaten de eisen aIleen
maar aanhaalt. nit komt neer op de volgende alternatieven:

- ronde glasbuis met oplegvlakken
- gefacetteerde glasbuis met oplegvlakken
- glasbuis met oplegvlakken, twee facet ten en een verend facet
- ronde glasbuis zonder oplegvlakken

Van deze alternatieven zijn de laatste twee technisch moeilijker te
verwezenlijken.

Een zeer belangrijke parameter is het op een lijn liggen van de
gaten van de roosters. nit is afhankelijk van het reproduceerbaar
indrukken van de roosters en de excentriciteit van de gaten t.o.v.
de buitenrand van de roosters. In deze paragraaf zal nader worden
ingegaan op het reproduceerbaar indrukken van de roosters.
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Het beste resultaat kan worden verkregen, wanneer de roosters op een
pen worden gecentreerd en vervolgens in de glasbuis worden
vastgezet. Oit is mogelijk bij de ronde glasbuis zonder
oplegvlakken, maar zoals al is aangegeven is het technisch moeilijk
om de roosters goed t.o.v. elkaar te positioneren. Oe grootte van de
gaten wordt bepaald door de elektronenoptische aspecten. Bet
positioneren van de gaten op een pen sluit toleranties op
buitendiameter van het rooster uit.

Het aandrukken van een rooster tegen twee facetten met een veer kan
gebruikt worden, wanneer het aanbrengen van de gaten in de roosters
tegen gelijkvormige facetten plaatsvindt. Op deze manier kan een
goede reproduceerbaarheid bij het inzetten van de roosters worden
behaald. Met een eenvoudige proef met twee facet ten en een
aandrukveer kan hieraan gemeten worden.

Vervolgens blijven de ronde glasbuis en de gefacetteerde glasbuis
beide met oplegvlakken nog over. Met een aantal aspecten moet
rekening worden gehouden zoals:

- maattolerantie buitendiameter van de aanzuigdoorn (+2 ~m)

- maattolerantie binnendiameter van de glasbuis (+2~m)

- maattolerantie buitendiameter van het rooster (+10 ~m)

- excentriciteit gat t.o.v buitendiameter van rooster (+10 ~m)

- maattolerantie van het gat (+5 ~m)

Voorzover de onrondheid klein is ( < 2 ~m) spelen de eerste twee
punten geen rol voor de positie van het gat. Een ronde buis bestaat
uit oneindig veel oplegvlakken. Bij het indrukken van een rooster is
het rooster statisch overbepaald. Oaarom is de positie van het gat
niet eenduidig. Hierdoor kan bij opnieuw indrukken van hetzelfde
rooster een andere positie van het gat ontstaan, omdat de roosters
niet tegen ieder facet hoeven aan te liggen. Oit kan worden
geschematiseerd door een meerzijdige glasbuis te nemen zoals in
fig.10.13.

speling

fig.10.13 Inklemming van een rooster in een meerzijdige glasbuis
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Deze figuur laat tevens zien dat het rooster met drie facet ten in x
en y-richting in zijn vrijheidsgraden is onderdrukt. Onrondheid van
het rooster kan bij meer facet ten leiden tot het niet
reproduceerbaar indrukken van de roosters. Metingen aan het
indrukken van roosters hebben aangetoond, dat het gat van het
rooster beter zijn positie behoudt bij een gefacetteerde glasbuis
dan bij een ronde glasbuis. Deze metingen zijn gedaan aan een
rooster, dat herhaaldelijk op dezelfde wijze is ingedrukt, waarna de
positie van het gat is gemeten. Bijlage F gaat verder in op deze
metingen.

10.2.3 Kostprijs

De alternatieven kunnen kostprijstechnisch aIleen onderling worden
vergeleken. De goedkoopste glasbuis zal zeker de ronde glasbuis
zonder oplegvlakken zijn. Het toepassen van een ander proces is
hiervan de belangrijkste reden. De overige glasbuizen worden om een
doorn vacuumgezogen, terwijl de ronde glasbuis zonder oplegvlakken
via het pijptrekken van glas wordt gemaakt. Dit pijptrekken is een
duidelijke vorm van massafabricage. De kostprijs wordt aangegeven
per kilo, omdat de prijs per stuk erg klein is. Er moet hierbij
gedacht worden aan een prijs in de orde van f 3,- per kilo. Een kilo
glasbuis levert 3 a 4 buizen van ~1100 mm lang.

De overige alternatieven kunnen in twee groepen worden ingedeeld.
Tot de categorie minst dure glasbuizen behoren:

- ronde glasbuis met oplegvlakken
- gefacetteerde glasbuis met oplegvlakken
- conische glasbuis

Tot de categorie duurdere glasbuizen behoren:

- glasbuis met twee facetten en een verend facet
- ronde glasbuis met inkepingen
- ronde glasbuis met denneboomvormige oplegvlakken

Bij de eerste glasbuis van deze categorie moet een verend facet in
de glasbuis worden aangebracht, hetgeen een extra bewerkingsstap
betekent naast het aanzuigen van de glasbuis. De andere twee
glasbuizen van deze categorie stellen hogere eisen aan doorn, die
daardoor duurder zal uitvallen.

10.2.4 Toepassingen in de massafabricage

Het pijptrekken is een technologie, die met succes wordt toegepast
voor de massafabricage van glasbuizen. Acties ten behoeve van
mechanisatie zijn voor deze bewerkingsmethode niet urgent. Dit ligt
anders voor de vacuumgezogen glasbuizen. Deze technologie wordt in
beperkte mate toegepast voor de fabricage van camerabuizen. Vanwege
de kleine aantallen is deze bewerkingsmethode niet gemechaniseerd.
Om het vacuumzuigen geschikt te maken voor massafabricage wordt dus
een mechanisatie van een nieuw produkt op basis van een vrij nieuwe
bewerkingsmethode toegepast. Dit vereist een grote mate van
inventiviteit en de technische risico's zullen groot zijn.
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10.3 Roosters

De lensvorming in het kanon wordt verzorgd door de roosters. In
hoofdstuk 2 is al besproken, hoe de potentiaal van een rooster een
lens vormt, waarmee een elektronenbundel kan worden afgebogen. Dit
hoofdstuk zal ingaan op:

- rooster 1, de gl
- de overige roosters, g2, g3 en g4
- het maken van de gaten in de roosters

Ret onderscheid tussen de gl en de overige roosters wordt gemaakt,
omdat de gl tevens drager van de kathode is. Ten behoeve van deze
functie zal een deel van dit rooster achter uit de glasbuis moeten
steken om de kathode vast te kunnen lassen (zie fig.l0.14).

fig.lO.14 Uitsteken van de gl uit de glasbuis

De paragraaf sluit aan bij de beschouwing over de glasbuizen,
waarbij verschil is gemaakt tussen glasbuizen bestemd voor roosters
met gaten en glasbuizen bestemd voor roosters zonder gaten. Als
roosters worden busjes genomen. Een andere mogelijkheid is het
toepassen van plaatjes als roosters. De stijfheid van plaatjes is
echter kleiner dan die van diepgetrokken busjes. Gevolg is dat bij
een opgelegde verplaatsing in radiale richting de verplaatsing in
axiale richting bij een plaatje groter is dan bij een busje. De
verplaatsingen van roosters worden behandeld in bijlage G.

"1. 1'" -
')..

y ( 1 - x )

l'A. _ 1"+ 21x :l..
- x

2lx - x'"

x --p x 12.5 E-02 mm, 1 5 mme: ------, Y

1 Y 12.5 E-02 mm
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In ieder geval wil men verplaatsingen van de roosters t.o.v. elkaar
20 klein mogelijk houden. Na het indrukken van de roosters in de
glasbuis kunnen verplaatsingen ontstaan t.g.v.

- diameterverschillen tussen de glasbuis en het rooster
- uitzettingsverschillen tussen de glasbuis en het rooster t.g.v.

temperatuurstijgingen in de glasbuis (zie bijlage H)

10.3.1 Rooster 1 (gl)

* gl-busje ingeschoven aan de kant van de triode

I
I

I

fig.lO.IS gl-busje ingeschoven aan de kant van de triode

Deze gl is een busje, waarvan de bodem tevens het oplegvlak is.
Omdat de gl van de triodekant moet worden ingeschoven, moet de
glasbuis met een tweedelige doorn worden gemaakt. Het is ook
mogelijk de glasbuis van de gl trapsgewijs af te laten lopen (zie
fig.lO.l6), maar dan wordt ook de hoofdlens kleiner, terwijl juist
een grote hoofdlens een uitgangspunt was.

fig.10.16 Trapsgewijs aflopende glasbuis
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De gl voldoet aan zijn functie-eisen, wanneer het rooster niet
gekanteld ligt en het roostergat goed gepositioneerd is t.o.v. de
andere roostergaten. De fabricage van het rooster zal geen
problemen opleveren. Het busje is een dieptrekprodukt en de
ervaring heeft bewezen dat dit uitvoerbaar is.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed

* gl met bajonetsluiting

fig.IO.17 gl met bajonetsluiting

De bajonetsluiting voor de gl is een goede methode voor de
opsluiting van de gl. Deze methode is ook gangbaar bij
camerabuizen. Voordeel is, dat men van een tweedelige doorn kan
afstappen, hetgeen voor de fabricage van glasbuizen een
belangrijke stap vooruit betekent. Een nadeel is echter, dat hoge
eisen aan de maatvoering worden gesteld. De gl moet volledig
vastzitten, het mag onder geen beding kunnen schuiven, en tevens
moet zijn positie t.o.v. de g2 goed zijn. Het verwezenlijken van
de bajonetsluiting is daardoor moeilijk en duur.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed

* Tweedelige gl

Bij de tweedelige gl is ook uitgegaan van een eendelige doorn voor
de fabricage van de glasbuis. Door de gl in twee delen uit te
voeren is het mogelijk de gl net als de busjes met een tussenvlak
als oplegvlak van de kant van de hoofdlens in de glasbuis te
zetten. De tweedelige gl kan de volgende uitvoeringsvormen
aannemen, als getekend in fig.IO.IB.
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I
~ - -- t1
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to\ '2.

fig.lO.l8a Tweedelige gl fig.lO.l8b Tweedelige gl

Van die twee uitvoeringsvormen geniet fig.lO.l8a de voorkeur,
omdat men dan aIleen met tolerantie 1 in de hoogte te maken heeft,
terwijl bij fig.10.18b ook tolerantie 2 er nog bijkomt. Nog steeds
gelden t.a.v. de functie de opmerkingen over kanteling en positie
van het gat.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed

10.3.2 Roosters 2, 3 en 4 (g2, g3 en g4)

* Busje met conische vorm

fig.10.19 Busje met conische vorm

Dit busje is bedoeld voor de conische glasbuis. Bij de conische
glasbuis is al besproken, dat het moeilijk is om de afstand tussen
de roosters exact te bepalen. Dit vooral vanwege het feit, dat er
een oplegvlak in de glasbuis ontbreekt. Een tweede punt is dat de
tophoek van het rooster vrij nauwkeurig moet zijn. Bij het
dieptrekken van deze busjes treedt terugvering van de wand op, die
t.g.v. materiaalinhomogeniteiten niet constant is.
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Resumerend: * functioneel

* technisch

matig

matig

* Busje met achterkant als oplegvlak

a

fig.10.20 Busje met achterkant als oplegvlak

Wanneer de achterkant van het rooster als oplegvlak fungeert dan
is er een tolerantie voor de lengte a), die zo klein mogelijk moet
zijn, bijvoorbeeld binnen 10 ~m. De tolerantie op deze lengte
bepaalt namelijk de onderlinge positie van de roosters.
Dieptrekken heeft als bijkomstigheid het optreden van anisotropie
verschijnselen, die het niet mogelijk maken aan deze tolerantie
eisen te voldoen. Afsteken als nabewerking is een oplossing. Bij
'precision-machining' moet men dan denken aan toleranties boven de
5 ~m volgens het eFT (J.Tournoy, vakgebied 1) Het nabewerken
betekent dan weI een extra bewerking.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed
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* Busje met tussenvlak als oplegvlak

I

-tt--+ - $ -+---tt-

fig.l0.21 Busje met tussenvlak als oplegvlak

Een busje met een tussenvlak als oplegvlak heeft een zogenaamde
bloempotvorm. Met deze vorm is het mogelijk om de roosters van de
kant van de hoofdlens in de glasbuis te zetten. Een tussenvlak als
oplegvlak nemen i.p.v. de achterkant van het rooster verlegt de
tolerantie op lengte naar de lengte b). Het dieptrekproces levert
hier toleranties van 10 ~m. Omdat bij iedere hoek een zekere
kromtestraal in acht moet worden genomen (een scherpe hoek van 90
is met dieptrekken niet mogelijk), moet de glasbuis voor dit type
rooster van grotere oplegvlakken worden voorzien dan het
voorgaande rooster (zie fig.10.22).

fig.l0.22 Grootte van de oplegvlakken van de glasbuis
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In het eerste geval is een oplegvlak van 0.3 mm nodig en in het
tweede geval een oplegvlak van 0.5 mm. ~at betreft het
functioneren van het rooster zal dit rooster zeker net zo goed
zijn als het voorgaande, waarbij ook kanteling en positie van het
gat achterwege worden gelaten.

Resumerend: * functioneel goed

* technisch goed

* Gefacetteerde busje

fig.l0.23 Gefacetteerde busje

Door het busje met een aantal facetten uit te voeren kan het
busje, na in een ronde glasbuis te zijn gezet, zich iets vervormen
wanneer de buitendiameter van het rooster groter is dan de
ingeschreven cirkel van de gefacetteerde glasbuis. Over dit busje
kan men vrij kort zijn, omdat dezelfde moeilijkheden optreden als
het busje met de achterkant als oplegvlak en bovendien moeilijker
te vervaardigen is.

Resumerend: * functioneel

* technisch

goed

matig
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* Busje met een verende rand en twee facet ten

/

\

fig.10.24 Busje met verende rand en twee facetten

Door middel van snijden van het busje kan dit op een gewenste
plaats verend worden gemaakt. Een busje met een verende rand kan
gemakkelijker in de glasbuis worden gezet. De twee facetten geven
de mogelijkheid om het gat van het rooster te positioneren t.o.v.
deze facet ten.

Resumerend : * functioneel goed

* technisch goed

10.3.3 Kostprijs

De gl met bajonetsluiting is de duurste oplossing bij de g1's en ook
het moeilijkst te verwezenlijken. Van de twee andere alternatieven
is de tweedelige gl als rooster duurder dan de eenvoudige bus van
het eerste alternatief. Beide de produkten worden diepgetrokken,
maar daarnaast moet voor de tweedelige g1 nog een extra bus worden
gemaakt en moet het geheel worden samengesteld. Daarentegen zal de
winst, die wordt geboekt met de eenvoudige bus snel verloren gaan,
omdat de fabricage van de glasbuis complexer wordt. Men moet dan
namelijk met een tweedelige doorn gaan werken en dat terwijl de
fabricage van de glasbuizen toch al een onbekend gebied is voor de
massafabricage. De overige roosters zullen onderling geen grote
verschillen vertonen in kostprijs. Hooguit zullen de gereedschaps
kosten voor een eenvoudiger produkt lager liggen.

10.3.4 Toepassingen in de massafabricage

Nu al wordt van massafabricage gesproken bij het vervaardigen van
roosters. Bij fabricage van roosters voor het glaskanon zal hier
zeker ook sprake van zijn.
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10.4 Gaten in de roosters

10.4.1 Ponsen van gaten in roosters voor indrukken

Wanneer de gaten in de roosters reeds voor het indrukken van de
roosters worden aangebracht dan is men volledig aangewezen op de
nauwkeurigheid bij de fabricage van de roosters. Uit een rapport van
O.Mensies voIgt hoe de excentriciteit van de gaten samenhangt met de
spotgroei. Oe spotgroei wordt veroorzaakt door:

- onrondheid van de hoofdlens
- excentriciteit van de roostergaten
- axiale verschuivingen van de roosters

Excentriciteit is echter de belangrij,kste van de drie, want met de
nauwkeurige glasbuis is onrondheid van de hoofdlens te verwaarlozen.
Axiale verschuivingen hebben aIleen invloed op de spotgroei wanneer
deze in de ordegrootte van enkele tientallen ~m zijn. Omdat de
onrondheid van de hoofdlens geen invloed heeft is er geen sprake van
astigmatisme.

Algemeen geldt voor de relatie tussen de maximale spotgrootte,
kern-waas en astigmatisme :

OSmOl< OSl\om + C X ( AST + CRE 12 )

OS . maximale spotgrootte
"'ox'

OS • nominale spotgroottenom'

C constante = 1.6 um/V bij 4 rnA

(10.1)

CRE kern-waas in de richting van de kortste as van elliptische spot

Voor het 010-kanon, het kanon waarmee het glaskanon vergeleken moet
worden qua spot, geldt:

- DSl\ol1\ = 0.60 mm

- OS 0.80 mmmax

Uitgaande van OSno~= 0.6 mm betekent dit een spotgroei van 30 %.
Oeze spotgroei wordt zowel veroorzaakt door astigmatisme als door
kern-waas excentriciteit. Omdat het glaskanon aIleen kern-waas
vertoont, kunnen we van twee standpunten uitgaan:

1) spotgroei van 15 % bij DS = 0.6 mm

2) OS = 0.8 mm
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Ad1) Uitgaande van OS~o~ = 0.6 mm en een spotgroei van 15 % wordt
OS 0.7 mm
~x

Ous : 0.7 = 0.6 + 1.6xlOE-03 x ( CHE /2 )

CHE 125 V

Met CRE C x BO

CHE kern-waas excentriciteit

C constante = 200 V/mm

BO bundelverplaatsing

geldt : BO = CRE / C = 125 / 200 = 0.625 mm

Oeze bundelverplaatsing bevat een aandeel van het aardmagnetisch
veld, dat ongeveer 0.3 mm bedraagt.

BO (exclusief aardmagnetisch veld) = 0.325

Uitgaande van het onderzoek van O.Mensies kan gebruik worden
gemaakt van de gevoeligheden van de verschillende roosters voor
bundelverplaatsing, die zijn weergegeven in tabel 1.

rooster gevoeligheid

1 22.6

2 2.8

3 -40.9

4 14.9

Tabel 1 Gevoeligheden van de roosters van het 010-kanon

Kwadratisch opgeteld kan de excentriciteit worden berekend volgens:

excentriciteit E = 6.5 ~m

Ad2) Op dezelfde wijze als hierboven geldt voor OS

excentriciteit E = 19 pm

0.8 mm

Uit de berekeningen voIgt dus een excentriciteit van 6.5
respectievelijk 19 um. Nu is uit schattingen van het CFT gebleken
dat voor de excentriciteit van de roostergaten 20 ~m genomen moet
worden. De gaten zijn dan t.o.v. de buitenkant van het rooster
gecentreerd. De metingen van bijlage F geven aan dat de spreiding
van de plaats van het gat t.o.v. de glaswand 10 pm bedragen voor een
ronde glasbuis en 5 pm voor een gefacetteerde glasbuis met zes
facet ten.
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De tatale excentriciteit van 15 ~m ligt nag onder de maximale
toegestane excentriciteit. Het is dus goed om na te gaan of deze met
de toleranties ook haalbaar zijn. De vraag is echter of men de
triode slechter moet maken dan nu het geval is om deze slechtere
triode dan te combineren met een betere hoofdlens om uiteindelijk
dezelfde spotkwaliteit te verkrijgen. Het antwoord valt positief uit
als de kostprijs lager ligt. De kostprijs is echter op dit moment
nog niet te benaderen.

10.4.2 Laserboren na indrukken

Het ponsen van gaten in de roosters na het indrukken geeft al aan
dat men de moeilijkheden opzoekt. Veel gunstiger is het wanneer de
gaten na het indrukken kunnen worden aangebracht. Een mogelijkheid
hiervoor is het toepassen van een laser. Een laser verwijdert
materiaal door het metaal te verdampen. De laserbundel wordt hierbij
op het oppervlak gericht. Met een gepulseerde laser kan een groot
piekvermogen worden verkregen, waarmee het metaal kan worden
verdampt.

Tijdens het verdampen van metaal wordt echter door de opgebouwde
druk van de damp ook vloeibaar metaal mee naar de krater gezogen.
Het vloeibaar metaal zal bij aanraking met kouder materiaal weer
stollen en als spatten zichtbaar zijn. Deze spatten zijn in verband
met hoogspanningseffecten ongewenst. De nadelen van het spatten
kunnen eventueel worden opgevangen door de roosters een voor een in
te drukken en met een laser te beschieten en de spat ten zoveel als
mogelijk op te vangen (zie fig.l0.25).

fig.10.25 Opvangen van spatten tijdens laserboren
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De C02-TEA laser (Transversely Excited Atmospheric) is het meest
geschikt voor het boren. Daarnaast kan een gepulste Nd:YAG laser
eventueel ook tot goede resultaten leiden. Bet 'eventueel' geldt
voor beide lasers, omdat er onderzoek gedaan moet worden naar het
spatten aan de andere kant van het rooster en naar de kwaliteit van
het gat. Bet boren van gaten met een laser levert namelijk vrij ruwe
gaten. Met ruw wordt bedoeld de onrondheid van de gaten en het ruwe
oppervlak dat ontstaat na het laserboren. Een ruw oppervlak kan zo
mogelijk met ECM technieken worden nabewerkt.

10.4.3 Kostprijs

Vergelijken we het laserboren met het ponsen van gaten dan zal
duidelijk zijn dat het laserboren een stuk duurder zal zijn. Bet
ponsen van gaten kan meteen worden meegenomen in het dieptrekken van
het produkt, zodat de extra kosten klein zullen zijn. Maar als de
kwaliteit goed is en de functie van het kanon ook beter in de hand
kan worden gehouden, moet men de kostprijs van het laserboren
afwegen tegen de kosten van eventueel uitval t.g.v. het niet voldoen
van een kanon aan zijn specificaties.

10.4.4 Toepassingen in de massafabrieage

Bet ponsen van gaten spreekt voor zieh, omdat het in het dieptrekken
van het produkt wordt opgenomen. Voor het laserboren ligt dit
duidelijk anders. Deze bewerkingsmethode moet worden gemechaniseerd.

10.5 Conclusies t.a.v. de uitvoeringsvorm van het glaskanon

Voor de glasbuis zal een keuze gemaakt worden uit de volgende
drie glasbuizen :

- ronde glasbuis met oplegvlakken
- gefacetteerde glasbuis met oplegvlakken
- ronde glasbuis zonder oplegvlakken

Van deze glasbuizen is vooral van de eerste twee het meest bekend,
omdat hiermee voor het prototype is geexperimenteerd. Op grond
hiervan en vanwege het feit, dat de roosters zonder problemen t.o.v.
elkaar kunnen worden gepositioneerd zullen deze glasbuizen t.a.v. de
funetionele eisen in het voordeel zijn. Op grond van economische
eisen en t.a.v. toepassingen in de massafabricage geniet de glasbuis
zonder oplegvlakken de voorkeur. Daarom is het goed om meer aandacht
te besteden aan deze glasbuis om te bekijken of ook t.a.v. de
funetionele eisen goede resultaten geboekt kunnen worden.

Deze keuze van de glasbuis staat echter niet los van de
positionering van de roostergaten en de wijze waarop dit gebeurt.
Zijn de gaten in de roosters al voor het indrukken aanwezig dan zou
in eerste instantie de gefaeetteerde glasbuis het meest geschikte
alternatief zijn, hoewel dit met meer proeven en metingen
ondersteund moet worden.



-76-

Bet is echter beter, wanneer de gaten na het indrukken in de roosters
kunnen worden aangebracht d.m.v. laserboren. Op deze wijze zou een
goede uitlijning van de gaten verkregen worden. Onderzoek moet
echter uitsluitsel geven over de haalbaarheid en de kwaliteit van
het laserboren. In dit geval veranderen de eisen van de glasbuis en
kan een ronde glasbuis al tot goede resultaten leiden.

De keuze van de glasbuis bepaalt tevens de keuze van de gl. Vanneer
de glasbuis geen oplegvlakken heeft, kan worden volstaan met een
eenvoudige bus. Vanneer de glasbuis echter wel oplegvlakken bevat
dan zal een tweedelige gl de mogelijkheid geven een eendelige doorn
bij het aanzuigen van het glas te gebruiken.

Tenslotte de overige roosters. De keuze zal hier gemaakt moeten
worden tussen :

- busje met tussenvlak als oplegvlak
- busje met verende rand en twee facet ten

De eerste is gemakkelijker te maken. Tevens is hier al aan gerekend
t.a.v. de vorm. Met het eindige elementenprogramma GIFTS (zie
volgend bijlage G) is getracht een zo goed als mogelijke vorm aan
het rooster te geven. Hierbij is rekening gehouden met
verplaatsingen en vervormingen. Het busje met een verende rand moet
daarentegen de positie van het gat beter garanderen. Er is echter
nog geen schatting van de maatnauwkeurigheid van dit busje.

Al met al is het niet mogelijk om de beste oplossing te geven. Er
zijn nu een aantal alternatieven, die mogelijkerwijs een goed,
maakbaar en economisch gunstig produkt kunnen opleveren. In een
tweede orde benadering moet men met deze alternatieven verder
onderzoek voortzetten.
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Technological mapping 51 FS 90 NN

I
N
I

g3C/g4

*afscherming
statische velden

*hoofdlens tussen
g3C en g4

-------------------1
1

-------------------1
1

-------------------1
I

-------------------1
I

-------------------11
1
I

-------------------1
33% (35 T CVA) 33% (35 T CVA 1

-------------------1-------------------1
75% I 75% 1

-------------------1-------------------1
95% I 95% I

-------------------1-------------------1

Veer wikkelen

Sinteren

Stoken

Technisch rendement

Materiaal rendement

Technische stilstand

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Component I gl I g2A/g2B I g3A 1 g3B

I 1 1 f
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Functies "bunde1vorming *asymmetrische vorml*voorfocuslens I*afschermingI ter herkenning 1 met g2 1 statische ve1den

I 1 11 *g2A verbinding metl*magnetische 1
I multiform 1 afscherming I
1 I 1
I I 1

---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Technieken I 1 I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Toevoeren band 1 * I * I

---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren vacuum 1 1 I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Toevoeren trilvoeder I I I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Toevoeren hand 1 1 I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Centreren I * * I * 1 *
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
Sn i j den I 1 * I *
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
stansen 1 * I * 1 * 1 *
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Dieptrekken I 1 I * I *
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Kraagtrekken I 1 I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Kalibreren I 1 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Buigen I * I I I 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Lassen 1 I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Verweken glas 1 I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------
Indrukken/persen I I
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------

1 I
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------

1 I
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------

1 oxideren 375+20 C I
1 reduceren 950 C 1
1 1

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------
33% (35 T CVA) 1 23% (32 T Kaiser) 1 33% (35 T CVA)

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------
75% 1 75% I 75%

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------
95% I 98% I 95%

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------



*

•

I*elektrisch verbin-I
1 den g4 met soft- 1

Technological mapping 51 FS 90 NN

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
component 1 centreerbus I beugel gl I beugel g3A/g3C/g4 I kanon-plaatstel 1 centreerveer I

I I I I beugel 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Functies I*drager van onder- I*gl-multiform I*rooster-multiform "verbinding van /'centreren van I

J delen I verbinding 1 verbinding 1 plaatstel met 1 kanon in hals 1
1 1 1 1 ingedrukte unit
I 1 f I
I I I 1
I I I I 1 flashlaag 1

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Technieken I I I 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren band I' I * I • I * 1 • I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren vacuum I 1 I 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren trilvoeder I I I I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren hand I 1 1 I 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Centreren I' 1 • I I * 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Snijden I • I I 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Stansen I • I • I • I * I *
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Dieptrekken I' 1 I 1
---------------------1-------------------1-------------------/------------------- -------------------1-------------------
Kraagtrekken 1 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Kalibreren I' I I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Buigen 1 1 • 1 • * I •
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Lassen 1 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Verweken glas 1 1 I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Indrukken/persen 1 1 1 I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
Veer wikkelen 1 I I 1
---------------------1-------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1
Sinteren I I I I
---------------------1-------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1
Stoken 1 reduceren 1 reduceren reduceren I reduceren 1 I

I 1040 + 20 C I 1040 + 20 C 1040 + 20 e I 1040 + 20ell
I 1 I I I---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1

Technische stilstand 1 30% (25 T CVA) I 23% (32 T Kaiser) 23% (10 T eVA) I 30% (25 T CVA) I 23% (10 T CVA) 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Technisch rendement I 75% 1 75% 75% I 75% I 75% I

---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Materiaal rendement 1 98% 1 98% 98% 1 73% (1I) I 98% 1

---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
'7~MWAcrA tweevoudiq qereedschap wordt telkens een op de vier beugels teveel gemaakt.

I
VJ
I



Technological mapping 51 FS 90 NN

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Component I insert 1 cOlla-corrector- I plaatje voor gl 1 imaco-ring 1 multiform I

1 I plaat I I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Functies I*correctie op de I*spoelfout opheffenl*lensvorming I*convergentiefoutenl*roosters isole- 1

1hoofdlens van 1 d.m.v. strooiveld I 1 corrigeren I rend verbinden 1I astigmatisme 1van spoel 1 1 1 I
I I 1 1 1 1
1 I I 1 I I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Technieken 1 1 I 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren band 1 * I I I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren vacuum 1 1 1 1 I 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren trilvoeder 1 1 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren hand 1 I 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Centreren I * 1 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Sni jden 1 * I 1 1 * I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Stansen I * 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Dieptrekken 1 * I I 1
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Kraagtrekken I 1 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------
Kalibreren I 1 I I I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
Buigen I 1 I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
Lassen 1 I I 1 I
---------------------1-------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1
Verweken glas I 1 I 1 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Indrukken/persen 1 1 1 I *
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Veer wikkelen I I I * 1 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Sinteren 1 I 1 1 * 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
stoken 1 reduceren 1 I wassen en I I

I 1040 + 20 C I 1 gloeien op 750 C 1 1
1 1 I 1 1

---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
'l'echnische stilstand I 33% (35 T CVA) 1 20% (15 T CVA) 20% (15 '1' CVA) I? I? I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
'l'echnisch rendement I 75% I 80% I 80% I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Materiaal rendement 1 95% 1 95% I 98% 1 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
? = geen gegevens van ontvangen

I
+:
I
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I
\J1
I

*magnetische
afscherming

*voorfocuslens met
g3A

*

*verbinding met
multiform

-------------------1-------------------
* 1

-------------------1-------------------1

Kalibreren

Kraagtrekken

Buigen

Centreren

Toevoeren band

Technieken

Verweken glas

Toevoeren hand

Toevoeren trilvoeder

Dieptrekken

Toevoeren vacuum

Lassen

Indrukken/persen

Snijden

Stansen

Stoken

---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Component 1 samengestelde g1 samengestelde g2 1 samengestelde I samengestelde samengestelde g4 1

I I g3A 1 g3B/g3C I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Functies *bundelvorming *kathodelens met I*voorfocuslens met I*hoofdlens met *hoofdlens met 1

sam.g1 g2 1 sam.g4 sam.g3B/g3C 1
1 I
I*afscherming *afscherming 1
1 statische velden statische velden J

1 1

--------------------- ------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
I I

-------------------1-------------------1-------------------1
I 1

-------------------1------------------- -------------------11 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1------------------- -------------------1

* 1 * I * 1 * I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1

1 I 1 I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1

1 * 1 * 1 * * I

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
* 1* 1 * 1 * * 1

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
I 1 1

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
I 1 I 1

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
1 1 1 1

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
1 I 1 I

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------11 * 1 1 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1

laser 1 laser I laser laser 1 laser 1

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1I 1 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1

1 I 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1

oxideren 375+25 C 1 reduceren 1 reduceren reduceren 1 reduceren 1
reduc. 1040+ 20 C I 1040 + 20 C 1 1040 + 20 C 1040 + 20 C I 1040 + 20 c I
ontgassen 750+20 C 1 I 1 I

--------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1
Technische stilstand 25% (Laserlasaut.) I 10% (Laserlasaut.) I 15% (Beugel1asaut) 15% (Laserlasaut.)1 15% (Beugellasaut)1

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Technisch rendement I 80% I 75% I 78% 1 82% 1 78% I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Materiaal rendement I 94% 1 95% 1 97% 1 98% 1 97% I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
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---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Component I samengestelde 1 plaatstel 1 ingedrukte unit 1 ingedrukte unit 1 compleet kanon

1 centreerbus I I 1 + kathode 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Functies I*centreren van I*kanon versmelten I*verbinden van de I*verbinden van de I*vormen van een

1 kanon in hals 1 met hals 1 roosters I ingedrukte unit 1 goede kwaliteit
I 1 1 1 met kathode 1 spot
1 I I 1 1
I 1 1 1 I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Technieken 1 1 1 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren band 1 * 1 1 * I *(bij aut.) I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren vacuum 1 1 I 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren trilvoeder 1 * I * 1 I
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------
Toevoeren hand I * I * * I *(bij handmont.) 1 *

---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------
Centreren I * 1 * * 1 * 1 *
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------
Snijden 1 * 1 1 1 I
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
stansen I 1 1 I 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Dieptrekken 1 1 I 1 I
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Kraagtrekken 1 1 1 I 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Kalibreren I I 1 1 1 1
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Buigen I * 1 I 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Lassen I laser laser I laser 1 weerstand I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Verweken glas I * (multiform) 1 1 I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Indrukken/persen I * 1 I I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Stoken 1 wassen 320 + 20 C I ultra soon 1 1

I 1 reinigen I 1
1 I I 1

---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Technische stilstand I? ? 1I 1 1I I 1I 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Technisch rendement I? ? 93% I 80% 1 I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Materiaal rendement I? ? 95% I 91% 1 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
1I = de technische stilstand van de ingedrukte unit, ingedrukte unit+kathode en compleet kanon is versleuteld in de uren

I
0'\
I



Technological mapping glaskanon

I
-.....J
I

*Dieptrekken

Kraagtrekken

Buigen

Verweken glas

Lassen

Stansen

Draaien

Afsteken

Glasspringen

Zandstralen

Schuren

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Component I gl I g2 I g3 1 g4 I centreerring I

1 1 1 I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Functies "bundelvorming I*kathodelens met gl/*voorfocuslens met I*voorfocuslens met I*drager van 1

1 1 1 g2 1 g3 1 centreerveren I
1 1*voorfocuslens met I'ART-effect I 1
I I g3 I *voorfocuslens met 1 1
1 1 I g4 1 I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Technieken / I I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Toevoeren hand 1 * 1 * 1 * 1 * * I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Centreren * I • I * I * • I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1

* 1* 1* 1* • 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1

1 • 1 1 * * I--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
I I I * I

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
1 1 1 1

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------I-------------------f-------------------I
1 1 1 I I

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
I I 1 1 I

--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Indrukken/persen 1 1 I I 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Vacuumzuigen 1 I I I 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

I 1 1 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

1 1 1 1 I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

* 1 * I * I * I I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

* I * 1 * 1 * 1 1
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

I * I * 1 * 1 I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1



Technological mapping glaskanon

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------,-------------------1-------------------1
Component 1 beamtrimmer I centreerveer I glasbuis I glasbuis met I glasbuis met 11 I 1 I doorvoerdraden 1 suspensielaag 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
P'uncties I*bescherming tegen 1 'centreren van I*drager van roos- I'doorvoer van '*vorllling hoofdlens II raken van suspen- 1 kanon in hals 1 ters en weerstand-I spanningen I 1

1 sielaag 1 1 14ag 1 1 11 1 1 "vastzetten van 1 1
1 I I I doorvoerbandjes I I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Technieken I 1 1 1 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren hand 1 * • 1 * 1 * 1 • I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Centreren I * • I I I I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Stansen I • 1 I I 1
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Dieptrekken I I I I 1
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Kraagtrekken I 1 1 I f
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Buigen I * I I 1 1
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Lassen 1 1 I I I I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Verweken glas 1 • I 1 I
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Indrukken/persen 1 I I 1
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Vacuumzuigen I * 1 1 * I
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Glasspringen I • I I 1
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Zandstralen I * 1 1 I
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Schuren I 1 I I
--------------------- ------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Draaien I I I I I
--------------------- -------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Afsteken I I I I 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1

I
CO
I



Technological mapping glaskanon

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Component I samengestelde I plaatstel 1 samengestelde g4 I compleet glaskanon 1 1

I centreerring 1 I I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Functies I*centreren van I*kanon versmelten I*voorfocuslens met I*uiteindelijk 1 I

I kanon in hals I in hals I g3 I vormen van elek- I 1
I I 1 1 tronenspot I I
I '*spanningsdoorvoer I*bescherming tegen I I I
I 1 1 raken suspensie I 1 I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Technieken 1 I 1 1 1 I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1
Toevoeren hand 1 * I * I * f * 1 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Centreren 1 * I * 1 * I * I

---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Stansen I I I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Dieptrekken I 1 1 I 1
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Kraagtrekken 1 1 I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Buigen 1 I I I I
---------------------1-------------------1-------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Lassen I weerstand I weerstand I weerstand I
---------------------1------------------- -------------------1-------------------1------------------- -------------------1
Verweken glas I I / I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Indrukken/persen I 1 * 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Vacuumzuigen I 1 I
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Glasspringen I I 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Zandstralen 1 I 1
---------------------1------------------- ------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Schuren I I 1 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1------------------- -------------------1
Draaien I 1 I I 1
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1
Afsteken 1 I J 1 I
---------------------1-------------------1------------------- -------------------1-------------------1-------------------1

I
\0
I
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I-,,-..-.""-,-~-r·-,l'--""S-i1m-.-Kil-nan------ r I (.' 8b ,'1"'b

(Gun i1ssy I. 8222 041 5831, _.~:~ ... .
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800 Kontrole?en

L..-_...L...- ---'L..- .

'"'".
0

••....
If'..

II

1,02- + 0,0')-
,

I
f
N
I

co
N

...
-.
-.-roa------I-.

-l-- ---.-----,,--.,..,..,--t
.J 00'''' "" ,

-,~". 1:'~ .?P1

552. ,;'~ ."8':

(root)

11-"-

PWTS~H

HiBi
Geint. kanon N.~.

'\I 't' 'V u" 0 71I... micron I,.,ml



a

e

b

d

c

. . .

Note : Beugels trommelen gedurende 30 minuten.
Brackets to be tumbled during 30 minutee.

2,4 :t 0,1 --1.11 0 •2 III I

J'", ••
II N

0
H +1

=
~

14 - ~ ~

=
0

~ '-""
-~~ .~

I~.D.S. : EV-3-5-52/476 I
-

I-
.~

± "'- ~raam:Zijde

0,1 ,"C'..lrr side)

••

2 1 :3 :3 8 I

V V 9' '0""'CE5 ""'-,.. 0 ........ 5•• r'01 ~
OJ ""oooll

..... 02 • TO~f".I\lTIES nfrlZl.,l 41l1OE1IlS "'''''IIIlf!.O A

If. ," ....... ~:':~SIO'f I:' ITEl I ~:: ..111....... 11IIO
~~~~A- ......

Jj X8 CRNI 18-12 D~ HV 150 0,4% ~"~"E_-.o IIiIItOOttllil".....-.. "......- UN-N 286/01...- ii::L .. ~

S'Alt.' -~ 'ij )11II0'- ~ QlII;Ot-..
JIJ.~·

K .....~
,..,. .. .. "" ...

CKf) U
I.-.

l"~SNO f,§.1=2 2- 24BEUGEL niet gewassen (rechts) -

.,~' 1 (Bracket not washeti) (right! 3322 082 <'795 .1..
1 f---

SI-O:-2A I ~. '. ~L r~ ~, .,J.
....-:u Stalmans

._--~ --
I It' 11" ", ' 1 06'1 !

--
'~:..":'""~4~ : ~: "J

" , .-te· ~-~ ...",-~ ...,,, ,"~", "
IiIl '" ...... ()f Of... AM"fW 4UM1fl(flll {lllIOIoK)yt .. ..Of"'-A NO

I::....
EI

'"
""'

0+0

6 + 0 0';:3, - ,

A ....... -.2 : o 1
.....

N N

0 0

+1

\ 0,6
+1

: o 105
N

""'~ 0-
~I<' \ +1...

~ ::; , Ii=i ;.
20° : 20 ·N

1'-0

IR(2X
0

+1
+1 ...... ...

\ - 0,85 : 0,05
;0° : 2° }

'"...

\
0

0 +1+1
'l)

'"...
1,7:0,05-

3.4 : O,Oi

4,6 : 0.1

').~ : ° 1

.....--I
10 - 2...

0
+1

~
IL. l-

<Xl I

0 , I

~
I'--

R 0.05 max. (2x)

0,8::!: 0,1l=-lo,0'; 01 A (0:



I
'-

'"I

d

CD
,'-<
f....J
r-
):>
C)
~'l

OJ
t::-

b

•

1'5-04-2'\ FOe.. 11.3

Noh 1

'"0 ....
':>0 •...

0

'" ;z:

r-

UN 021

()J ml

11-
ii-

3x

8222 041 58200 komt in de plaats van 8222 041 58510
8222 041 58200 supersedes 8222 041 58510

2 1 3 1 9
'\j ''':j ,¥i

It. o. micron

8222 041 5820 ~...~~~~
F.S. N.N.

I--L..~~~,

....
o

+1

lJ'\
r-

-1---tl....FtI;::;;~F===/,~/=I

-•

"...
..... <:l

== "'-

~ '"0 0

c 0

1[1 III

-W~-n~
,

0.1

+ 0.3
0.5 0 2x

20.5

.

r2TAIl "E"

,.
"'e

N

o
.1

•

x s L~splaatg / Weldingpoint

Note 2



sc h.: 20: 1

..
co
II!....
o
II

a: 0 :'
0' 0.......

~,

·02
16 6 ~

21,8 ! 0.01

o

_-_-~~=-_-_-~~-_:...-_-_-_-_-+--------t---:--_-~-+~ft-------.JL ;
...

---.!L>\B.J (E til TREE RP£,-

ilct=c'~~~~~~::rr-----JfT
~I I

il Ii
001 II

II

"II
"

'01
I

•

~'.:,' .
/~t· _I; \

--" . t-~

kwal.
'ffi. --

grid I I
F,S. H.N.

ROOSTER 1

-
I
I
I ... ...
I .. o' 0I ,.; .. 0'
• on ...
I ....I,
r--

• Not• 3

18 to 2

GEVOUWEH

... 3:. NiF.42
ZN-N

V tI V ......
, ... micron ham)

Bll
10: 1

.......

- --- - -I-- -Ht;--

I fold.d
1--+-166-110"/51·90·

=-

Note 4: G.ldt voor gtrtduc.erd produkt IHolds tor r.duc.d product).
Not. 5 I Kleinstl gttll geldt rondom sl.ut ISmiller valu. holds for area round

IIch slot)
Grootst. getll geldt _r drit~ "wn gtumenlijk Larger value holds tor

... thrft' slots togtther I.
~..
.-
~

'f;;
R" 0.3 lIa•.

-.. )
I--r=:-~--~<C-~-- -=-=---=-=--=1=[/;:,?-----t--------.-

=-.'!
g
doo I__

on
....

...

..
o
o
01

'---J:=-:.:-:...:-:..!I'"'r:-~·:;~~~;';-F-4-dd~~~===-....t
lrag. 0.02 rag./ 1';:05

~t. 2 /

'-----"K~.n:.:..:t~.k"'.'_"n'___I'_'2'_'."_')'___ ...J12x )10.7 t 0.2

I
7.2 t 0.2

164tO.2

)

'-- ..::2~O•.::.c5t::....::!0.2=___ ____t~--_l A

35• 0_ 1· 14. I I '

~
. -----oot+1+--t 0 ~!. _

'~ .,~-li ~;
:; 1.8 t 0.2 --.... .... 0

~ / .-~a: ::
: .# (- - ------1- -~- ------~---------~

....... 0/ ~ ---:k--!- ---7k:--- -~ A.

I [fr--l ~ l~ /'-

--++l~---++'+--- k=::::::+-- rI _ f~ _---i::::---+

I
1 \' i~

, '-.B...! .~~I ~rv':.
f----- --------.-f------------:-'7;~~ 0'

------ ... ------' ------ ------ --.j:JJ\ :. ~..

....

.".,

.... -
do 4~. :..... ;:L--=~=::tr

.".,

......

Not. I : Opg.gtv.n tol.rantif g.ldt VOOl' buigmaat. aan OIIterzijdt lIag dlalll.t.r ma.. 7.9 11m zijn.

Not. 2 : OlJ'llstaan van d. Zijkant.n nitt to.g.staan. 00.03
Not. 3 : G.bi.d buit.n d. lang. roost.rvlak rill.n mo.I 0 0 lag.r IIgg.n dan blnn.n die rill.n.

I,

1$-10.005 07tOOOS

1$lo,oS®IA ~I I 3.

------...&..----....11:....-...&.. .... .... ...... .,&:.::.1-"-I~......---:.. ...¥....._'!8'~.~~~P...:'---=.......i:>Ct=..L..>J:::-=....!":!.!!2'-J
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I
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III
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"!: 0,1<
~

2,85 0 c
~

i1:3l -4
"-~

~I ~///~

I
~~.:B ..... I

I ~ R 0.4 11I&%.
I ~ d

1.15 "!: 0,05

•

2 1 ~ ~ 8

'V ""t ":qt UN·D 2.6;::' '"NlU .:NDRIm:::1 f OJ....... micron IJJm) l:a OJII -- '!M'
-.... ... ''''''-'' MO. fClOIL •.-- -- 11- -...- Ni Fe 42 zacht 0,5 mm ZN - N1089/04--- ...... "- -

SCALI NOJ it e::-oee 11IO., C()iIIoM• •. ~.

sc:...... _00. -
10 : 1~ IF -

CLASt 110.
~ Toor Roo.ter 1 I I 8'i-0 -2~

-(Bracket for Gr1d 1) 8222 041 551. ~.-
l.S. ..Jr.

iM Stallllani ..... 1ftnl';olll' 11 ·001
ffv1 -I r=-,:,_ NY ,,",Ul'S. GlOEJl.AMI'INF~.lINDHCMH-NEDULNlO I!=~ jDo, 85-04-2 ~1'0lI"·11.3 I

Ge
(I

+
o

2 "!: 0

lIIax. (2x)

12,6! 0,2

o
+1
"'~__-1I-_....J.__+-.L.."",,"

6 11I111. ,....
00

\
+ 11I&% •

0



d

c

•

b

+ 0 05

0," min.(4%

, j' 0,05 (2%)
)II )t---t--........_~~.....>.::..::..<._---t

r - - - """""
/ "/ ,

",,
'----

o

Not. I Braam.ijd. aan h.t gat en de omranding mo. ten beida d••eltd.
richting h.bben.
Braamhoogt. maz. 0,02.
Onvlakh.id plaatj. ma%. 0,05 ...

Detail G

-+.........~~y_ . __ . -.&LI------.'-~:......."jl__l-

4 + 0,02

± 0

~ 0

"'--Ie

-

_ 000. I cooeo....
"

FENI42 250HV etrip 0,1 ± 0,01
" ZN-B 1089/02-.-.....

8222 041 55010 komt in d. plaate van 8222 041 55050

8222 041 55010 supere.dee 8222 041 55050

-------
......

!a-::I_"~~~ ...._BdJ)_--':'lIV.O;;-OI'_p_l_a_a_t--.:G..:1~_"":":~-;iI~I!!I-"7';:;--'__':"7;:-~=1~_.~~1-8 ---I
(Strip tor ,lat. G1) 8222 041 5507 _

r.l. • ••.
Stala&DS

Da'!'UL G

o 7

djd. 0,

\ v-!---
II

-;: ~~

e
~ 0 6'5

...
0

+1

'"N
0

Bra..
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~aBplaat8 I Weldingpoint

r'("~I:';!;~H: A ;..

vcr;it;-~NZ::1JE E . (2x)

rt-G
I

I~.D.S. : RV-~-~-52/47' I co
I

\lole 1
12 1 " 1 q co

V1

R~(. ~ geldt cv~r ~en a(stand van 2 x 3.5 mm.

(R~f. D applies to area of ~., ~m t?x;. t==="t=--=-~'=--=--=--=-~-=-----=-=-=-----=±--------+,------+-i
1----+--+---- _. -·-----------.;------------+1---------...-1

: BT_AIIO I aDS I COOl :-

._.-

1'1IO1. ~, KALE i UNIT '1,:1 &&.10 i---
~~-------.L----.-_' DHM' I .---....-----------~r,,:;_r

SAM. ROOSTER :?l-2D niet olI'r.V&8S8 §1-0~

1 f---_.--
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'~;>2 OB? :>695

IU Fe 42 0,4 x
ZM - lf1089 I 02

._-+-
I EJ ~.

0

+1
0...

-- ..
N..
~

...... ..... .....
N ...

00

00 + +1

+ C';.
0 0

1 ~ 0 2 (4x)+ 0 1

0 0,01 lfote 1 .:=u -D 0,025
_.--- .-

= -,_.
5 I 1

a.A. teO.

1,55 : 0 2:1[

, • \I , :J

IT]

®
t,)

x)
I
i

-+3



'anwNNO. ........

oeMI ItO : COMO'.•

+ 0,'
o ., Note 1

1 a ~ 1·'1 - O~ 1
F.5. N.N.

Ni r. 42 0,4 x half hard

n - • 1089 / 02

ROOSTER 2A
(Grid 2A)

B

......
"N-- C...
0 0

+1 +1
r- CD

I
,'V
0
I

d

o
+1

or.
o.
o

+1
or.
r-

late 2 :Por ••asuring method ••• ~.D.S.I RV-'-~-)2/47~

•

CD
-<
'....J
r
»
C"J
I'l

~-;-~~-f-------""'llIl:IIlnRll'lfll_"'lilIIr-----....-----"T"-; CD! ~ __ 1--------+-..... \,Jl

Il'\.o
+1

!.,."..

D

I 7,075 I
6 2 ~ 0 2x

17,075 I
8 ! o 1

18 ~ o 1

or.
o
o

~

~-----'-$-, R 1,6 ! 0,2 (2x)

'\



5 ! 0.,11

~ .
0

CI +1
+' 1.-,.
0

11'! ~-=

'" ~i,; I I
".,I I+1
0I Ia-. - !--- I ,
"+t

I I
~I I
'"'"

I I, =J:t.:
X = Laeplaate / Weldingpoint

lote 1 I De beueele .~C.n aa%. 0,' .. ech•• t et.an.
(ObliqUity of br.ceetel aaI. 0,' ..)

•

b

r
N
I~

I

-

c

d

...'-"0 __

822:' 044 OHlC1 , 2 ....~iI.&
66_1100 F.S. • •••

I~.D.S.

I, •_.. -'== : 11-
! 1',-
~:T

--------.....-,...,.---"--....C":;_=_~

H
N
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R 0 lIax.
Requirement for reduced product.

-

87-02-2

COOl

B2? 082 2765

~.:1C.4lU.

5:1

- """

Kenteken (111)

'~

21 2 !" o 1
A

22,2 !" 0,1
Ii 0,5 malt.

R ~,4 !" 0,2

,
...ft' I

+
00 N

4,6 min. N
+ I I

'", .......-----
--- - ----

OJ
,-;

UillJ [l&J (...J
r
:t:>
G'J
fTI

OJ
2 1 CJ\

R C 5 max.
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I J1. __
I
I

A I-----<il_---_-I
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2 c1=- I

I ·1

\-?'~ <Xl-I I
I I

0, I
I +1

:D I~·D.S. RV-3-5-52/414I,
(

~

0
Not. 2 '" 4%0,3 +1

"'
:D-

_000 (ClMM."

It-
s... :: ·},..lJTE~ ~B - 'C
(Grid 3B - ~c •••y)

..._.
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---..---

CUUIOD.
.....~...,:..'-=-"="-'L-I

c:--,-II----~

1---I-- ~

~=--~~....l---.,;:-:;;=--··;-=-7-=-7=-?-:O~4;-:1--:-':-)4-~-'~---I'!;::'~t-_-,,~::,;~.::r::;::;;:l~::...t:;;:.:'1t-----~

x = Lalpl••tl / Neldinc point
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+ 0.15
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11-
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o
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•
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p O,~: :ax. rondom

b

. R I) 4 lIIax. rondolll

-

I
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\JI

I
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d

"-...L.I- --I

_NO coo-."

~322 082 2645

X8CR1JI18 12 SP. DD. STR. 0,25 UZN-N

AL:'. :
266/04

X8CRNI18 12 1 On-V ;;TR. I) .~='
..

.;- .~ _, I '°1.,

I.clJsrn ~p

(;ri~ ~?)

F. S. ~ .1;.

~ax. verlchil tUllen de flenzen 0,0) ~.

(Difference between flange. : max. 0,05 11III).

:;c·:e 1

BraSil 0,02 :tax.
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11,e! 0,1

+ ,
00

R 0,5 lIIax.
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,2 ~ 0,1

-

I
f-....)
lJ)

I

d

c

•
Doorsnede A - A

(CroBe-section A - A)
1.5~1).1

8222 041 58670 vordt .lrY&ngea door 8222 041 58680
8222 041 58670 viII be replaced bl 8222 041 58680

0

•"" 0

0 0

+1

III

-$- -

7 to"

er b~B gel~t een tol. v~ J,25 ..,
binnen c.et tol. gebled van 0,5 ma.

~ ring ~oet g.-eel ~lak en geBloten op 1. bo1e. li~gen.

",~ .. t ~oet tlssen - n.:>kken Uggen.

Lasplaal5/welQ~n~pO~n~

1~" ~ S" 2x
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+ 0,5
2 0

.ote: Maten ip u1tgeveerde toestapd.

~1j iDgedrutte toestand is de
bu1tenete diaaeter 21,35 ± 0,15
De spleet is dan O.

(Theee diaensions apply to the
Ileutral condition or the .priDg.)

(In oompre••ed cou~tion the aajor
diameter i. 21,'5 ± 0,15
Bo gap pre••nt.)

'v ·V .-VI
.. R. "' mICron

9 2 324

GENERAL
IOUGHNESS

ALGEMENE
tlUWHElO

UNIT
EENH.

UN.D 28
(IJ m)

1:_ FeCoVCr 11/2 aat. no. : 2.4510
=~ DIB 11410 (suppl. : Krupp) or/or
li- AFK 584 (suppl. : Metallimphy)

"OJ.
lUllOf'.

, I 1

CLASS NO.

~~ stalmans

IMACO - RING
8222 041 4004

N.N.
IS.

ORDlI NO.1 COMM. HR.

•



..;

Il'\
0

0 + 0,1

• °1 ° c

u
....
I:l
II... a•

-. or.
0 0

• +1 0

or. +1... l('\
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OPERATION MACHINES AND TOOLS
41U UJ. 'tsnJ.. Jaen
400 Reduceren 0'0 1000

: 50°C bandsnelheid
6~ em/min. .

Ain 1:1' .. ",,\'
ADO Reduce at 1000° :t 50'o C

'l:lo'+ " 6~ ~m/min .

.

- Q ± D.?
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1 070 1 •2 2 6 3 1 I
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MACHINES AND TOOLS

.
Note : Een van ne brede zijde mag ruw

(One of the broad sides may be

Hoeken mogen afgerond zijn.
(Edges may be rounded orf.)

IQ.D.S. : URV-3-6-52/482 I

zijn t.g.v. het sinteren. 0

rough due to sintering.)

T
~

22616
Glas 668 gegranuleerd bruin
lGlass bb8 granulated brown)

ZT - Code 1322 515 6000 1

QUANTm. UNIT
I

DESClftPTlON STANDARD I aDS CODE P05

PROJ.~

IlETH. o......J~

SCALE: UNIT: SEE ALSO

UT ·D1041

R£IIARKS:

ISOLATIESTAAF bruin

(Insulating Rod) brown 8222 041 5434 7

Stalmans
F.S. • •••

ISUPERS
VERV 1 :r I 06q lit' 110 - 001
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In deze bijlage worden de concessies vermeld met de termijnen,
waarover deze concessies geldig waren. In geval van partijen
wordt vaak maar een datum opgegeven, omdat deze geldt tot de
partij op is. In het andere geval dat er slechts een datum
wordt vermeld gevolgd door een streep, is de concessie zeker tot
eind 1986 geldig gebleven.

Rooster 1

- aj Kale rooster: Onvlakheid t.o.v. het referentievlak op 0.15 mm
vanaf het rond gat in horizontale en verticale richting
is maximaal 0.025 mm. per gat is maximaal 0.010 mm.

bj Rooster met plaatje : Onvlakheid t.o.v. het referentievlak op
0.15 mm vanaf het rond gat in horizontale en verticale richting
is maximaal 0.025 mm. per gat is maximaal 0.010 mm

841119 -

Symmetric eis van het gat in plaatje t.o.v. referentie B 0.02 i.p.v.
0.01, lijnligging tot 0.02 i.p.v. 0.01 tot tekening is aangepast.

850103 -

- Tot centrering op automaat is aangepast symmetrie-eis van gaten
t.o.v. rererentie FG maximaal 0.1

851003 -

- Beugel gl : Maat 1.15 + 0.05 mm toegestaan tot maximaal 1.30 mm
tot gereedschap is aangepast.

851211 -

- Inwendige breedte op 1.5 mm vanaf de bodem tot minimaal 7.45 mm
toegestaan tot maatvoering is herzien.

851114 - 860703

Onvlakheid in x-richting tot 0.010 mm toegestaan, onvlakheid in
y-richting tot 0.015 mm toegestaan. Totale rond gat 0.015 mm.

860818 -

- Inwendige breedte 7.45 tot 7.60 mm toegestaan op 5.5 mm hoogte,
op 1.5 mm hoogte 7.45 tot 7.55 mm toegestaan.

860828 - 861002
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- Partij 16000 stuks ; Inwendige breedte op 1.5 mm tot minimaal
7.442 mm toegestaan.

860903 -

- Inwendige breedte op 5.5 mm hoogte 7.48 tot 7.62 mm toegestaan,
op 1.5 mm hoogte 7.48 tot 7.55 mm toegestaan.

860915 -

Rooster 2

- Vlakheidsmetingen zogenaamde Vlaro-metingen. Eis is onvlakheid
t.o.v. referentievlak op 1.25 x D is maximaal 0.025 mm,

per gat is maximaal 0.010 mm.

841119 - 860313

Gatdiameters nominaal 0.705 i.p.v. 0.700 mm tot tekening is
aangepast.

851017 - 860702

Reduceren van kale produkten op 900 i.pv. 1040 C.

851017 - 860313

Partij 300000 stuks
14.15 + 0.005 mm.

851209 - 860213

Steek tot 14.157 mm toegestaan. Eis is

- Partij 150000 stuks zonder centreergaten.

860828 -

Rooster 3A

- Vlakheidsmetingen zogenaamde Vlaro-metingen. Eis is onvlakheid
t.o.v. referentievlak op 1.25 x D is maximaal 0.025 mm, per
gat is maximaal 0.010 mm.

841119 - 860410
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Radius in korte zijde bij het roostervlak tot 0.7 mm toegestaan.
Eis is 0.5 mm.

850306 - 860404

- Een merkteken toegestaan.

850711 - 860410

- Lengte bandje functionele maat 35.5 +0.5 mm.

860213 - 860410

- Partij 45000 stuks ; Maat van bandje toegestaan tot maximaal
5.80 mm. Eis is 5 + 0.3 mm. Actie machine afstellen.

860404 -

- Partij 150000 stuks ; Bij ovale gaten braamhoogte tot 0.035 mm
toegestaan tot tekening is aangepast.

861002 -

Rooster 3-4

- Concentriciteit van de gaten van de g3B t.o.v. de g3C mag
0.350 mm zijn.

850711 - 860410

- Partij 66000 stuks
Eis is 0.20 mm.

860213 -

Kraaghoogte verschil tot 0.25 mm.

Partij 32400 stuks ; Vlakheid in x-richting tot 0.023 mm
toegestaan. Eis is 0.020 mm.

860213

- Partij 18000 stuks ; Onrondheid groene gat tot 0.012 mm.
Eis is + 0.010 mm.

860217
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Partij 15000 stuks ; Vlakheid in x-richting tot 0.024 mm
toegestaan. Eis is 0.020 mm.

860217

Kraaghoogte verschil tot 0.30 mm toegestaan. Eis is 0.2 mm.

860225 -

Partij 30600 stuks Vlakheid van de g3C in x-richting tot 0.025 mm.
Eis is 0.020 mm.

860227

Partij 15000 stuks Vlakheid van de g4 in x-richting tot 0.025 mm.
Eis is 0.020 mm.

860305

- Onrondheid groene gat + 0.010 ( + 0.020 ) + 0.030 mm
( 0 ) - 0.010 mm

Indien gemiddeld verschil van onrondheid van de g4 t.o.v. de g3C
en per kleur niet groter is dan 0.010 mm.

860313 - 860410

- Partij 100000 stuks ; Hoogte beugel g3B-C toegestaan tot 5.2 mm.
Eis is 5.5 + 0.2 mm.

860320

Partij 17000 stuks
toegestaan.

860402

Beschadiging bij de gaten in de g3B

- Partij 50000 stuks ; Onrondheid groene gat van de g3C en de
g4 tot gemiddeld + 0.019 mm toegestaan. Eis is + 0.010 mm.

860606 - 861002

- Partij 50000 stuks ; Onrondheid groene gat van de g4 tot + 0.024 mm,
onrondheid groene gat van de g3C tot 0.012 mm toegestaan.

860612 - 861002



-43-

- Partij 20000 stuks ; Onrondheid groene gat van de g4 tot + 0.017 mm,
onrondheid groene gat van de g3C tot 0.012 mm toegestaan.

860612 - 861002

- Partij 50000 stuks ; Onrondheid groene gat van de g4 tot + 0.019 mm,
onrondheid groene gat van de g3C tot 0.014 mm toegestaan.

860616 - 861002

Insert

- Maat over de centreerlippen wordt 11.625 i.p.v. 11.25 + 0.025 mm.
Nominale aanpassing nodig i.v.m. grotere tolerantie op
flensautomaat. Tot tekening is aangepast.

860703 -

Beugel

- Partij 187500 stuks ; 1% van de beugels haakt met zwaluwstaart
van + 0.6 mm breed in de gaten van 1 x 0.6 mm. Dit is voor
genoemd aantal toegestaan.

851126 - 860213

Centreerbus

Tot automaat in gebruik is R van de bus tot 0.5 mm toegestaan
Lp.v. 0.25 mm.

850711 - 860410

- Veren toegestaan met

lengte maat van 13 + 0.2 i.p.v. 12 + 0.2 mm.
- geen merkteken.

Tot tekening is aangepast.

860305 -

Na kalibreren maat over veren nominaal 14.45 i.p.v. 13.35 mm

860114 - 860313
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In uiteinde van ring zlJn scheurtjes toegestaan, indien na
triltest geen Iosse delen worden geconstateerd.

860113 -

- Partij 20500 stuks ; Steek totaal van de centreergaten tot
14.515 toegestaan. Steek tot hart minimaal 7.225 en maximaal
7.29 toegestaan.

860225 -

- Verdeling van de veren voor aIle typen 60 + 2.

- Maat over de veren R 14.45 + 0.5 mm met per bus tot 0.5 mm tot
veerdrukmeting is ingevoerd.

861002

- Indien niet aan R wordt voldaan de veerdruk meten ( F
Actie geldt tot voledig is overgegaan op F metingen.

850507 - 860915

F van de veerdruk tot 35 gram toegestaan. Eis is F

860606 -

20 gram )

20 gram.

- Tolerantie op de oplashoogte van de veren + 0.3 mm toegestaan
i . P•v. + O. 2 mm .

860822 -

- Roest c.q. vlekjes op imaco-ringen, die vastzitten zijn toegestaan

861002

- Comablik : Braamhoogte tot 0.040 mm toegestaan, radii maximaal
0.5 mm toegestaan.

861006

- Opening tussen uiteinden van de imaco-ring tot maximaal 0.10 mm
toegestaan. Bij vrijgave invoeren.

861030



-46-

Definitie van de gebruikte termen

* Materiaalkosten (M.K.)

Voordat het materiaal kan worden gebruikt moet het worden besteld,
(meestal) opgeslagen en uitgegeven aan de fabriek.

Als kosten van materiaalbeheer wornen genoemd:

- Vrachtkosten vanuit eigen bedrijf of bevriende onderneming
ontvangen halffabrikaten.

- Kwaliteitscontrole van de inkomende goederen.
- Rentekosten over de waarde van de gemiddelde voorraad.
- Assurantiekosten van de voorraad.
- Risicodekking voor prijsdaling van de voorraad.
- Kosten magazijnadministratie.
- Huisvesting magazijn.
- Loonkosten enz., magazijnpersoneel.

* Direct ;ariabel loon.

Het loon van het personeel, dat rechtstreeks bij de produktie
betrokken is,vormt het direct variabel loon. Deze worden normatief
vastgesteld, waarbij men rekening dient te houden met: het
normatieve aantal benodigde mensen, hun functieklassen en de
daarbij behorende salarissen.

* Indirect variabel loon.

Het loon van niet-leidinggevende werknemers, die niet direct
bij de produktie betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld controleurs
en corveeers, vormt het indirect variabel loon.

* Indirect vast loon.

De salaris- en personeelskosten van het leidinggevend personeel
vormen het indirekt vast loon. Voor het leidinggevend personeel
geldt per conventie met betrekking tot fabricageafdelingen:
afdelingschefs en groepsleiders.

* Aandeel intern.

Hiertoe worden de personeelskosten van hulpafdelingen als O&E,
Administratie en Bedrijfsmechanisatie gerekend.

* Diverse kosten.

De diverse kosten zijn alle overige, niet gespecificeerde, kosten
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* Aandeel reparatie en onderhoud (R&O).

Dit zijn de kosten van de activiteit, die gericht is op het
in stand houden van duurzame produktiemiddelen, onder meer
door preventief onderhoud en het opheffen van storingen, alsmede
door kleine verbeteringen.

* Energie

Tot de energie wordt de energie nodig bij de fabricage gerekend.
Verwarming en verlichting worden tot de huisvesting gerekend.

* Hulpmateriaal

Kosten van materiaal, dat niet rechtstreeks in het produkt
nodig is zoals: lijm en soldeervloeistof, behoort tot het
hulpmateriaal.

* Huisvesting.

Tot de huisvesting behoren:
- Rente grond.

Afschrijving gebouwen.
Rente gebouwen.
Verzekering gebouwen.
Bewaking en brandweer.
Verwarming en verlichting.
Onderhoud en ventilatie.
Administratie van gebouwen.

,

* Afschrijving.

Omdat de duurzame produktiemiddelen als machines, bijbehorende
gereedschappen en inventaris, in de regel langer dan het
betreffende budgetjaar meegaan, zal slechts een gedeelte van
de waarde ten laste van het betreffende budgetjaar kunnen worden
gebracht, in het algemeen:

waarde van het duurzame produktiemiddel
levensduur

Deze ratio wordt als afschrijvingskosten gerekend.

* Rente van machines.

De rentekosten bedragen:

7% van de vervanginswaarde + restwaarde
2
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* 1nitiale kosten (I.K.).

De initiale kosten bevatten aIle kosten, die voor het produkt
ZlJn en worden gemaakt tot het moment, dat de fabricage, "normaal"
volgens budget en kostprijsberekening verloopt.

1nitiale kosten is dus een ruimer begrip dan ontwikkelingskosten.
De I.K. bevatten namelijk:
- Gerichte ontwikkelingskosten (ontwerp produkt).
- Kosten fabricagevoorschriften en vrijgeef-onderzoek.
- Kosten proeffabricage.
- Kosten van eerste aanloop.

* Toeslagen.

Tot de toeslagen worden gerekend:
- Algemene fabrieksontwikkeling.
- Budgetrisico.
- Constructiewijzigingen van reeds voor produktie vrijgegeven

artikelen.
- Meeruitbesteding.

* AF.S.P.

De F.S.P. is de fabrieksverrekenprijs. Omdat binnen Philips
interne commercialisering wordt toegepast, kunnen er verschillen
ontstaan tussen de in- en uitgaande F.S.P.. Dit verschil wordt
weergegeven met~ F. S. P.

* Gereedschapskosten.

Tot de gereedschapskosten worden de dure machinegereedschappen,
zoals matrijzen en stempels gerekend. Vaak is een gereedschap
slechts voor een of enkele produkten geschikt. Hoewel het
gereedschap niet versleten is, is het na gebruik waardeloos, omdat
er niets meer mee gedaan kan worden. AIle bijbehorende kosten
dienen aan de serie te worden gerelateerd.
Hiertoe behoren: - ontwerpkosten.

- aanmaakkosten.
- rentekosten.
- reparatie- en onderhoudskosten (indien niet

apart vermeld).
- opslagkosten gereedschap.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

51FSNN90
: jan8?

: Integrale waarde
: kanen excl. uitv. :

Kathode
: 3.

: Final assy : Integrale waarde
: Kanen inc1. uitv. : kanen il1c1. uitv. :

--------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------:

Hfl H,l:l,. Hfl "7. Hfl
SCHATTINS

HE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

F.S.F'.

lJitval

l'Iateriaa1
inkoop extern

inkocp intern

Toagevoegde waarde

/'i.K.

direct. var. 1:

156712

17BG!

1175

42137

11.2::

ERR

Ci.n:

26.57.:

o

ERR

ERR

ERR

H:R

40800

4900

300

1380e

1:.0X:

O.7i.~

33.S!:

176000

12000

93000

20000

(:.o~c

c"') P'/'.J'" I.i!~ j

0.0:':

11.47.~

176000

1728B

17803

42137

9.B7.:

10. 1i::

ERR

0.iZ~

23.9I:

i ndir. ·,ar. , ,
I • I 8610 5.41: ERR 30C c.n: 8000 B610

indira vast 1.:

aand. intern

div. Kester:

aande!!l R+O

energie

hulpcateriaal

huisvesting

afschrijving

rente

t02slagen

gerl!edschapsk.:

Toegevcl!gde waara!!

B663

6B86

,')lID
....... 1

4148

3201

14698

2269

11820

9087

6749

U)909

4.57.:

5.57.:

4.3%;

7.67.:

2.6r.:

2.07.:

1.41:

9.3%:

7.U:

5.n:

4.37.:

BB.87.: (I

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR

ERR I

1800

2900

1900

700

400

900

3500

500

1700

3300

900

36000

4.47.:

7.17.:

4.n:

7.b:C

1.07.:

2.27.:

B.67.:

1.27.:

4.27.:

e.l7.:

" ""1~.~1.1

88.m

4 f1f"~,vv",·

4500'

3000

2500

2000

500

6000

1000

8500

3500

3500

71000

1. 71 ~

1.m

0.3:::

0.6%:

4.8%:

2.07.:

., fI'I!

... vn..

7157

b8S6

414E

3201

219C:

14698

2269

11820

9087

6749

140909

, f II I

"h ~i.f

3.97.:

2.47.;

1.2!:

8.4I:

, or,'
A.,vlal

b.n:

5.21:

3.87.:

80.14:

:=======:===============:=:=======~==========:========:=:=============:=======================================================

O&E TeDS



-50-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

51FSNN90
: jan87

Sa;: 61
: 041 58200

Salt 62
: 041 58160

Sam 63a
: 044 01000

Sa; 63bcl4
: 041 58090

Sa; Cer:treerbus
: 041 58650

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

Hfl Hfl Hfl H~·, 1

Eir:dprijs 5290 3170 248(' 6'7!f' 15S(~ :::...
, F.S.P.

Materiaal
inkcop ex ter~ 565 10.n: 469 H.8l: 674 27.2%: 1294 20.8Z: 3502 22.2I~

inKoop intern ERR EC'o , HR ERR ERR1\.,\

Toege'fC2gce waarde

/l.r. 48 O.9Z: 4'" ! {!If. Lr 2.67.: 110 1.8Z: 215 1.41:i. .... ·.1i.1 u~
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Bijlage E Alternatieven voor het glaskanon 



ronde glasbuis met
aanlegvlakken

gefaceteerde
glasbuis

] conische glasbuis

glasbuis met 2
facet ten en een
veer

rechte glasbuis
met inkepingen

ronde glasbuis
met dennenvormige
aanlegvlakken

busjes met
conische vorm

g1 ingeschoven van busjes met achter- pons en van gaten
de kant van de kant als opleg- in roosters voor
triode vlak het indrukken

bajonetsluiting busjes met tussen- laserboren na
voor de g1 vlak als opleg- het indrukken

vlak

~
D--
I

gefacetteerde
busjes

busjes met verende
rand en 2 facetten
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Bijlage F Centrering van de roostergaten 
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Er zijn metingen verricht aan ronde en gefacetteerde glasbuizen,
waarbij herhaaldelijk een rooster gemonteerd en gedemonteerd is.
Steeds is de x- en y-coordinaat opgemeten van het centrum van het
gemonteerde rooster. Bij de eerste meting, de g4, zijn de
coordinaten op 'nul' gesteld voor beide glasbuizen. Tabel 1 geeft
de meetresultaten van de ronde glasbuis en tabel 2 van de
gefacetteerde glasbuis.

g1 g2 g3 g4

x (/.lm) y (/.lm) x (\lm) y (J.lm) x ()lm) y (Jlm) x (\lm) y (lim)

21 -10 39 -6 11 5 0 0

22 2 16 -9 18 -6 7 1

24 -1 6 0 8 15 0 -1

24 0 26 10 24 -9 -9 -15

20 1 27 -8 22 -4 0 2

22 4 48 -6 3 -10 11 7

20 0 7 0 15 -5 3 0

24 -1 10 -9 34 0 5 8

23 0 23 -1 7 -6 -1 0

25 0 27 -1 8 -8 12 -4

23 1 24 -2 28 2 18 -1

tabel 1 Ronde glasbuis
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gl g2 g3 g4

x (pm) y (pm) x (pm) y (pm) x ().lm) y (pm) x ()Jm) y (\.1m)

1 0 30 -4 26 2 0 0

1 -2 30 1 28 -1 3 4

9 2 29 9 25 2 5 8

2 11 30 4 25 6 8 -1

2 11 29 4 29 -3 6 -2

-1 5 29 -2 25 8 5 -3

1 12 30 3 28 1 6 -1

6 9 25 3 26 -1 5 6

6 9 26 3 26 1 28 -3

3 9 28 0 29 0 1 13

7 9 22 3 34 4 -2 4

tabel 2 Gefacetteerde glasbuis

Voor de gemiddelde waarde van de positie van het gat en de
standaarddeviatie s zijn de volgende resultaten naar voren gekomen.

Ronde glasbuis gl x = 22.5 pm S 1.62 )Jm
'J = - 0.17 pm S 3.41 ).lm

g2 x = 22.25 )Jm s = 12.65 )Jm
y = - 1.75 ).lm S 6.38 ).lm

g3 x = 16.18 ).lm s 9.88 )Jm
y = 2.27 pm S 7.38 )Jm

g4 x 4.18 J.lm S 7.49 J.lm
y = 1. 20 J.lm S = 3.68 J,lm
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Gefacetteerde glasbuis: gl X 3.36 ).lID S 3.14 J.lID

Y 6.85 J.lID S 4.99 J.lm

g2 X 27.5 J.lID S 3.03 ).lm

y 2.08 /.lffi S 3.29 /.lm

g3 x 27.17 ).lID S 2.66 J.lm

y 1.58 ).lm S 3.12 }lm

g4 X 7.08 I.lm S 2.38

Y = 9.29 J.lm 5 4.89
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Bijlage G: Vorm van roosters aan de hand van het eindige
elementenprogramma GIFTS
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G.1 Inleiding eindige elementenprogramma

Van de roosters is het rooster met het tussenvIak als oplegvlak als
een van de betere roosters beoordeeld. De vraag is welke vorm zo'n
rooster moet aannemen. Een constructie deformeert of vibreert t.g.v.
mechanische invloeden. Deze mechanische invloeden kunnen zijn:

- externe krachten
- voorgeschreven verplaatsingen
- temperatuurveranderingen

De eindige elementenmethode is een methode waarmee complexe
constructies onder randvoorwaarden en belastingen kunnen worden
geanalyseerd. De constructie wordt verdeeld in kleine delen
(elementen) met eenvoudige geometrie en eigenschappen. De elementen
zijn zo gecombineerd dat ze een eenduidige beschrijving van de
gehele constructie geven. Voordelen van de eindige elementenmethode:

- Het is mogelijk complexe geometrieen, randvoorwaarden en spanningen
te analyseren zonder gebruik te maken van simplificaties.

- Het is vaak sneller en minder duur dan het testen van een
prototype.

- Het geeft een goed inzicht in het gedrag van de constructie.

- Het is mogelijk om efficient een ontwerp te optimaliseren.

Het bepalen van de juiste vorm komt neer op het efficient
optimaliseren van het ontwerp. Er is gebruik gemaakt van het eindige
elementenprogramma GIFTS (= Graphic-oriented Interactive
Finite-element Time-sharing System). Het programma GIFTS kent
echter weI de volgende beperking:

- Toepassing van de wet van Hooke, dus mogen aIleen kleine
verplaatsingen opgelegd worden.

Het indelen van de constructie in elementen vraagt om een keuze van
het soort element. Algemeen geldt voor de keuze van het element dat
des te meer knooppunten per element des te accurater, maar ook des
te meer benodigde rekentijd.
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G.2 Berekeningen aan de vorm van een rooster m.b.v. GIFTS

Bet rooster waaraan gerekend is, is het rooster volgens fig.G.1.

I I ..

c:

fig.G.1 Busje met tussenvlak als oplegvlak

De waarden van a,b,c en « zlJn gevarieerd om zo te achterhalen voor
welke waarden een rooster het minst gevoelig is in axiale richting.
Bet probleem is opgelost als axiaalsymmetrische constructie. Dit
heeft als voordeel dat de knooppunten 1 tot en met 8 van de
constructie tweedimensionaal kunnen worden ingevoerd. De
geometrische eigenschappen zijn dus gedefinieerd in twee dimensies.
De materiaaleigenschappen zijn voor ieder element gedefinieerd in
een materiaal groep. Voor lineair statische berekeningen zijn nodig:

- elasticiteitsmodulus E

- Poisson ratio v

Voor de berekende constructie geldt:

E = 2.1 E05 , v = 0.3

E ..
fig.G.2 Spannings-rek relatie van Fe 360
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De elasticiteitsmodulus E wordt ook weergegeven in relatie tot ~,e

volgens fig.G.2. De gestippelde lijn geeft de spanning-rek relatie
weer, zoals we die mogen verwachten voor bijvoorbeeld een metaal als
Fe 360. Op een bepaald punt treedt versteviging op waardoor de
kromme afwijkt van de rechte lijn van de E-modulus. Dit is met GIFTS
niet na te bootsen, GIFTS kan aIleen Iineaire berekeningen
uitvoeren.

Tenslotte zijn de onderdrukte vrijheidsgraden en de opgelegde
verplaatsing ingegeven. Dit betekent:

- lijn 23 is onderdrukt in z-richting

- lijn 12 krijgt een opgelegde verplaatsing van 12.5 ~m

Vervolgens zijn de alternatieven van tabel G.1 doorgerekend en de
resultaten weergegeven in tabel G.2.

al ternatief a [ mm ] b [ mm ] c [ mm ] ex

1
0

4 6 5.5 0

2 4 6 3.5 0°

3 4.530 4 5.5 15
0

4 2.825 4 5.5 30
6

5 0.5 4 5.5 45
0

0

6 0.825 7.705 5.5 15

7 0.825 6 5.5 30
0

8 0.825 3.675 5.5 45°

Tabel G.1 Mogelijke uitvoerinsvormen
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alternatief 5 [ }..lm ] 6 [ ).lm ] 7 [ )lm ] 8 [ ).lm ]

1 33.90 33.65 33.65 33.90

2 34.96 35.01 35.01 34.97

3 33.41 33.52 33.52 33.41

4 24.95 24.73 24.73 24.95

5 13.41 13.58 13.58 13.41

6 5.38 6.26 6.26 5.38

7 9.49 9.55 9.55 9.49

8 14.93 14.91 14.91 14.93

Tabel G.2 Verplaatsingen in z-richting berekend voor de punten
5,6,7 en 8

Ve kunnen naar aanleiding van deze resultaten aannemen dat de
parameter a de grootste invloed heeft op de verplaatsing in
z-richting. Vergelijken we de alternatieven 3,4 en 5 dan nemen we
een duidelijke afname van de verplaatsing in z-richting waar bij
afname van de lengte a. Men kan opmerken dat bij deze alternatieven
ook de hoek ~ toeneemt. Daarom zijn de alternatieven 6,7 en B
berekend. Bij een vaste waarde van a is de hoek~ gevarieerd. Er
blijkt dan, dat een toename van de hoek~ leidt tot een toename van
de verplaatsing in z-richting. De afstand b ligt al vast bij een
keuze van a en 0(. De invloed van de hoogte c is het kleinst, zoals
blijkt uit alternatief 1 en 2. Conclusie is dat de parameters a en
de keuze van de vorm bepalen.

Tevens is uit de berekeningen naar voren gekomen, dat bij een
bepaalde vorm van het rooster de verhouding van opgelegde
verplaatsing en de verplaatsing in z-richting constant is.
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Bijlage H
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Temperatuurverdeling van het glaskanon
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Zoals in paragraaf 10.3 is vermeld kunnen ook temperatuurstijgingen
in het glaskanon leiden tot vervormingen en verplaatsingen van de
roosters. Om te kunnen achterhalen hoe groot de invloed van deze
temperatuurstijgingen zijn is een proef uitgevoerd om deze
temperaturen te meten.

Het glaskanon met een gelmpregneerde kathode is voorzien van
chromel-alumel thermokoppels, die zijn aangebracht bij het gat en de
wand van ieder rooster. Bet glaskanon is tevens op een plaatstel
bevestigd. Bet geheel is dan in een vacuumklok gezet, waarmee aIle
thermokoppels uitgevoerd kunnen worden en de gloeidraad van de
kathode van spanning voorzien kan worden. Een kanon, dat in een
beeldbuis wordt gebruikt, bevindt zich ook in vacuum. Is dit niet
het geval dan kan de gloeidraad van de kathode verbranden. Na de
vaculimklok te hebben vacuumgezogen tot een druk van minder dan 60
E-OS mbar is de gloeidraad op een spannig van 6.3 V gebracht en is
de meting gestart. Met een Philips PM 8224 lijnschrijver zijn vier
temperaturen vanaf het moment, dat de gloeidraad op spanning is
gebracht gemeten te weten het gat en de wand van de gl en de g2.
Nadat de temperatuur zich gestabiliseerd heeft, zijn de overige
punten gemeten, waarvan dus aIleen de eindtemperaturen bekend zijn.
Nu zijn we ook aIleen gelnteresseerd in de eindtemperaturen. Deze
bepalen namelijk hoeveel een rooster wil uitzetten. De
meetresultaten zijn weergegeven in tahel B.1.

meetplaats temperatuur

gl (gat) 130°C

gl (wand) 132°C

g2 (gat) lOoC

g2 (wand) 72 °c

g3 (gat) 68°C

g3 (wand) 67 "c

g4 (gat) 57 DC

g4 (wand) 56 DC

Tabel B.1 Temperaturen glaskanon met een gelmpregneerde kathode

Bieruit blijkt dat er geen grate verschillen zijn in temperatuur
tussen het gat en de wand van een rooster. T.g.v de temperatuur
stijging zal het rooster uitzetten. Nu is het van belang van welk
materiaal het rooster is vervaardigd en hoe groot de uitzetting van
het glas bedraagt.
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De uitzettingscoefficient van glas (nr. 291) bedraagt:

~= 9.4 E-06 tussen 20 en 300 C

Uit de proef is echter nog niet komen vast te staan welke
temperaturen het glas aanneemt. Een volgende proef moet daarom nog
worden uitgevoerd.

Verschil in uitzettingen van glas en roosters kan leiden tot
verplaatsingen van het rooster. Wanneer het rooster meer uit wil
zetten dan het glas, krijgt het rooster een opgelegde verplaatsing
t.o.v. het glas, die resulteert in een verplaatsing in z-richting.
Aan de hand van de temperaturen van de wanden van de roosters kunnen
we stellen, dat het glas ongeveer dezeIfde temperatuur aanneemt. In
dit geval is de keuze van het materiaal belangrijk. Is de
uitzettingscoefficient van het rooster grater dan die van het glas
dan ontstaat er een situatie waarin het rooster meer uit wil zetten
dan het glas. In bijlage G is al aangetoond dat dergeIijke
verplaatsingen leiden tot verplaatsingen in z-richting. De diameter
toename kan worden berekend met :

D~ D~ .{ 1 +cx( t - to ) }
I 0 I

Dt diameter bij temperatuur t,,
D

t
diameter bij temperatuur to

0

ex uitzettingscoefficient

Voorbeeld: materiaal rooster 1 : Ni Cr 20 (N034)

uitzettingscoefficient 14 E-06 ( 20 -200°C )

D 10.000 mm D 10.015 mm

Voor het glas voIgt dan :

D 10.000 mm D = 10.010 mm

Het diameter verschil bedraagt dus maar 5 pm.

Aan de andere kant kan het voorkomen dat de uitzettingscoefficient
van het rooster kleiner is dan die van het glas. In het geval er een
perspassing is tussen het rooster en het glas kan het rooster bij
een grotere uitzetting van het glas los gaan zitten, hetgeen
uit het oogpunt van microfonie ongewenst is. In de conventionele
elektronenkanonnen past men de materialen Cr Ni 18 12 (N286) en Ni
Fe 42 (N1089) toe. De uitzettingscoefficient van deze materialen
bedraagt:

N286

N1089

17 E-06 (20 - 200°C)

5.1 E -06 (20 - 200°C)
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Bij het toepassen van N1089 in een perspassing moet er dus aandacht
aan worden besteed dat het rooster niet los gaat zitten. Voor de gl
zou namelijk bij gelijke temperatuur van roosterwand en glas en een
D~ = 10.000 mm het uitzettingsverschil 4.4 pm in het voordeel van
het glas bedragen.

Ret is dus goed om een materiaal te gebruiken, waarvan de
uitzettingscoefficient in de buurt van de uitzettingscoefficient van
het glas ligt. In dit geval kan verder onderzoek gedaan worden naar
het toepassen van materialen als:

10.5 E-06

Fe P 02 (N325)

X8 Cr 17 (N 1101/55)

12 E-06 ( 20 - 100 C)

Deze materialen bezitten in ieder geval dieptrekkwaliteit.
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