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N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven'. 

Tv'erkwijze voor het vervaardigen van een kathodestraalbuis, 

.inrichting1 voor het uitvoeren van deze werkwijze en kathode-

straalbuis verkregen volgens deze werkwijze. 

De uitvinding heeft betrekking op een werk-

wijze voor het vervaardigen van een kathodestraalbuxs met 

een uit een loodhoudend glas bestaande buisvormige hals, die 

,is afgesloten door een glazen voetplaat met een aantal in 

'een kring opgestelde ingesmolten kontaktpennen, waarop een 

elektrodensysteem voor het opwekken van tenminste twee 

'elektronenbundels is gemonteerd, waarbij de genoemde voet-

plaat aan de rand wordt versmolten met de wand van genoemde 

hals en daarbij in- een nauwkeurig aan bepaalde delen van de 

Ibuis gerefereerde positie wordt ondersteund door een sterax-

.orgaan voorzien van met de kontaktpennen samenwerkende ge-

il eidings ga ten en referentiegaten ter bepaling van de rota-

•tie-positie van het elektrodensysteem om zijn longitudinale 
t 
jhartli jn. 

' De uitvinding heeft voorts betrekking op een 
t 
[inrichting voor het uitvoeren van deze werkwijze, alsmede 

jop een kathodestraalbuis verkregen volgens deze werkwijze. 
f 
1 Bij de vervaardiging van kathodestraalbuizen 
I 
jvoorzien van een elektrodensysteem voor het opwekken van 

[tenminste twee elektronenbundels, zoals kleurentelevisie-

{beeldbuizen, worden strenge eisen gesteld aan de nauwkeurig-ï 

heid waarmee het elektrodensysteem in de ballon van de buis 

wordt gemonteerd. Zo zijn bij een kleurentelevisiebeeldbuis s 

isleciit§ gering© toleranties toelaatbaar met betrekking tot 

|de centrering en de rotatie-positie van het elektrodensys-

'teem ten opzichte van een als referentie gekozen assen-

istelsel. 

È Volgens een gebruikelijke procedure wordt het 

jelektro densystèem eerst op de do or_een_gl_azen_ voetplaat ge - j 
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I lelde kontaktpennen van de buis gemonteerd. Het elektroden-
,systeem wordt daarbij georiënteerd ten opzichte van twee als 
referentiepennen gebruikte kontaktpennen. Daarna wordt het 
aldus verkregen samenstel in de buishals geschoven, waarbij 
I 
de voetplaat wordt ondersteund door een steunorgaan voorzien 
(van geleidingsgaten en referentiegaten waarin de kontaktpen-
!nen zijn gestoken. Het steunorgaan, ook wel insmeltpen ge-i 

jnoemd, is nauwkeürig georiënteerd ten opzichte van een aan-
,tal referentievlakken op de ballon van de buis. De gewenste 
oriëntatie van het elektrodensysteem in de ballon van de i 

buis wordt verkregen door de eerder als referentiepennen ge-
jbruikte kontaktpennen te laten samenwerken met de referen-
jtiegaten in het steunorgaan. Vervolgens wordt door plaatse-
lijke verhitting de wand van de buishals versmolten met de 
:rand van de glazen voetplaat. 
| Teneinde de rotatie-positie van het elektro-
'densysteem om zijn longitudinale hartlijn zo nauwkeurig 
jmogelijk vast te leggen, dient de speling waarmee de refe-
• rentiepennen in de referentiegaten van het steunorgaan pas-
sen zo gering mogelijk te zijn. Ten gevolge van deze geringe 
speling treedt echter het volgende probleem op. Het glas van 
de buishals en de voetplaat is ter verkrijging van bepaalde 
eigenschappen, zoals röntgenabsorptie, van een samenstelling 
die voor een groot gedeelte uit lood bestaat. Tijdens het 
versmelten van de voetplaat met de buishals, komt een deel 
van dit lood uit het oppervlak van het glas en zet zich in 
de vorm van loodoxyde vast op het de voetplaat ondersteunen-
de oppervlak van het steunorgaan. In dit ondersteunende 
oppervlak bevinden zich echter bij de bekende steunorganen 
de met de kontaktpennen samenwerkende geleidingsgaten en 
jreferentiegaten. Een en ander heeft tot gevolg, dat bij een 
jintensief gebruik van het steunorgaan de diameter van de 
referentiegaten na korte tijd door de afzetting van het 
loodoxyde dermate is verkleind, dat de referentiepennen van 
de voetplaat niet meer in de referentiegaten passen. 

Vojlgens_de__uitvinding„,w_o.rdt_dit_nadeel ver-

7503177 



PHK 7951 

meden, indien tijdens Het versmelten van de rand van de 

voetplaat aan de wand van de buishals, althans de referentie-

gaten op enige afstand van de glazen voetplaat worden gehou-

den. Aldus wordt voorkomen dat het uit het glas van de buis-

,hals en de buisvoet vrijkomende lood in de referentiegaten 

kan dringen. Met betrekking tot de gèleidingsgaten in het 

jsteunorgaan kan worden opgemerkt, dat het niet strikt nood-

zakelijk is om ook deze gaten op enige longitudinale afstand 

l 

Ivan de voetplaat te houden, omdat deze gaten voor de cen-

trering en de rotatie-positie van het elektrodensysteem 

.'nauwelijks een rol spelen en derhalve de diameter van deze 

;gaten groter kan-worden genomeny. dan met betrekking tot de 

,dikte van de kontaktpennen noodzakelijk zou zijn. 

. Het op afstand houden van de referentiegaten 

ten opzichte van de glazen voetplaat kan volgens de uitvin-

d i n g zeer doelmatig geschieden door gebruik te maken van een 

{inrichting, die is voorzien van een steunorgaan met een 
i 
fondersteuningsvlak voor de voetplaat van de buis, welk " 

jsteunorgaan is voorzien van referentiegaten en geleidings-

[gaten die met door de voetplaat stekende kontaktpennen 

:kurtn?en samenwerken en waarin elk der referentiegaten in het 

verlengde van een geleidingsgat ligt. 

Xn een gunstige uitvoeringsvorm volgens de 

juitvinding bevat het steunorgaan een ter ondersteuning van 

ide voetplaat dienende eerste ring, voorzien van geleidings-

|gaten*en een op korte afstand van deze ring gelegen tweede 

ring, waarin zich de referentiegaten bevinden. 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand 

;
:van de tekening waarin; 

| figuur 1 ten dele een inrichting voor het i 
•monteren van een elektrodensysteem in de ballon van een 
i 
.kathodestraalbuis schematisch weergeeft, 
i 

1 figuur 2 een longitudinale doorsnede van een 

•bekend type steunorgaan of insmeltpen toont, 

figuur 2a een bovenaanzicht van het in figuurj 
2 getekende steunorgaan toont, j 
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| figuur 3 ©©ei ui;voeringsvoorbeeld van een 
'steunorgaan of insmeltpen volgens de uitvinding in longitu-
'dinale doorsnede toont en 

figuur 3a een "bovenaanzicht van het in figuur 
3 weergegeven steunorgaan toont» 
j De in figuur 1 weergegeven aansmeltinrichting 
bevat een ballonhouder 1, die sen glazen ballon 2 van een 
jkleurentelevisiebeeldbuis met een nagenoeg rechthoekig 
beeldvenster 3 ondersteunt. De oriëntatievvan de ballon 2 I 
,ten opzichte van de houder 1 wordt bepaald door een onder-
steuningsring 4 en twee aanslagnokken 5, waarvan één ge-
tekend. Deze aanslagnokken drukken tegen referentievlakken 
lop de ballon 2. In het open einde van de buishals 6 is een 
elektrodensysteem 7 geschoven, bestaande uit drie in een 
jvlak loodrecht op het vlak van tekening gelegen elektronen-
kanonnen voor het opwekken van drie elektronenbundels. Het 
elektrodensysteem 7 is gemonteerd op een aantal in een kring 
opgestelde kontaktpennen 8, die in een glazen voetplaat 9 
zijn ingesmolten, en een diameter hebben van 1,00 mm met een 
tolerantie van 0,02 mm. De glazen voetplaat 9 wordt onder-
steund door een metalen steunorgaan of insmeltpen 10, waar-
van de rotatie rpositie om zijn longitudinale hartlijn is 
gekoppeld aan de positie van de ballonhouder 1. De kontakt-
pennen 8 zijn gestoken in zich in het steunorgaan 10 bevin-
dende geleidingsgaten en referentiegaten, waardoor ook de 
rotatie-positie van het elektrodensysteem om zijn longitudi-
nale hartlijn ten opzichte van het rechthoekige beeldscherm 
3 is bepaald. Nadat aldus de positie van het elektroden-
systeem 7 ln de ballon 2 is gefixeerd, wordt met behulp van 
de branders 11 de rand van de voetplaat 9 met de wand van 
de buishals 6 versmolten, waarna tenslotte de ballon via 
jeen pompstengel 12 wordt geëvacueerd. Tijdens het versmelten 
wordt de buishals, bestaande uit een glassoort, die ongeveer 
36 gew.$ lood bevat, plaatselijk tot een temperatuur van 
800°C - 900°C verhit. Een gedeelte van het lood wordt daar-
bij uit^het_glas_„\!Xijge.maiakt„en.„zejL.-?;ifih„in„d_e. vorm van 
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loodoxyde af op liet de voetplaat ondersteunende deel van het 

steunorgaan 10» Bij gebruik van een steunorgaan zoals weer-

gegeven in de figuren 2 en 2a heeft dit tot gevolg, dat het 

loodoxyde zich ook afzet op de wanden van de in het onder-

'steunin'gsvlak 23 uitmondende geleidingsgaten 22 en referen-

tiegaten 20 en 21o De geleidingsgaten 22 hebben een diameter 

van 2 mm met een tolerantie van 0,1 mm. Van de referentie-

agaten gevormd door een cilindrisch gat 20 en een diametraal 

.daartegenover gelegen gat 21 bedragen de diameter, respek-. 

'tievelijk de breedte 1,10 mm met een tolerantie van slechts 

0,02 mm. De speling tussen de referentiepennen en de wand 

van de referentiegaten bedraagt dus 0,1 mm. Bij een afstand-

tussen de referentiegaten van 20,3 mm bedraagt de tolerantie 

in de rotatie-positie van het elektrodensysteem dan ongeveer 

24*. Des te geringer deze speling* des te nauwkeuriger is de 

rotatie-positie van het elektrodensysteem bepaald. Juist 

^vanwege deze geringe speling zullen, door de afzetting van 

:het loodoxyde in de referentiegaten, de referentiepennen bij 

een intensief gebruik van het steunorgaan na korte tijd niet 
I 

jmeer in de referentiegaten passen. Dit nadeel wordt vermeden 
:met een steunorgaan zoals weergegeven in de figuren 3 en 3a. 
f 
jHet steunorgaan bestaat uit een chroom-nikkelstalen holle 

pen 30 met een door een eerste ring 35 gevormd ondersteu-
j 
ningsvlak 31. Deze eerste ring 35 bevat alleen de gelei-
ï 
jdingsgaten 32. De referentiegaten, gevormd door een cilin-

jdrisch gat 33 en een sleufgat 34, bevinden zich in een op 

|een afstand van 2 mm onder de eerste ring 35 gelegen tweede 

jring 36. Door de ruimte die zich tussen de referentiegaten I 

en een op het steunorgaan geplaatste voetplaat bevindt, 

wordt vermeden, dat zich tijdens het aansmeltproces lood-

oxyde op de wanden van de referentiegaten kan afzetten. 

^ierdoor zijn ten opzichte van het bekende steunorgaan 
i 

nauwere referentiegaten toelaatbaar. De g'eleidingsgaten 

.hebben weer een diameter van 2 mm. Het referentiegat 33, j 

.waardoor de centrering van het elektrodensysteem wordt be- > 

paald,_.heefeen diametexLvan„l,_05-.mra^met_eejx tolerantie ; 
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j van 0.02 mm, terwijl de breedte van het sleufgat 3^ eveneens 
;1,05 mm bedraagt» 
! Het is gebleken dat bij het gebruik van een 
•steunorgaan volgens de uitvinding, tijdens het aansmeltpro-
feres een gunstiger spanningsverdeling met betrekking tot het 
joptreden van sprong in het glas wordt verkregen, dan bij ge-
bruik van het bekende steunorgaan. Dit wordt toegeschreven 
jaan het feit dat bij een steunorgaan volgens de uitvinding 
jde warmteuitwisseling tussen de kontaktpennen en het steun-
|orgaan dicht bij de voetplaat gelijkmatig over elke kontakt-
|pen is verdeeld, omdat alle kontaktpennen, daaronder be-
igrepen de referentiepennen, met een even grote speling in 
;de geleidingsgaten 32 passen. Voorts is vanwege de geringere 
| speling, die tussen de ref erentiepennen en de wanden van de 
jreferentiegaten kan worden toegelaten, de dotatie-positie 
'van het elektrodensysteem bij gebruik van een steunorgaan I 
volgens de uitvinding nauwkeuriger bepaald, dan bij gebruik 
van het bekende steunorgaan. 

CONCLUSIESs 

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een • 
kathodestraalbuis met een uit een loodhoudend glas bestaande -
.buisvormige hals, die is afgesloten door een glazen voet-
jplaat met een aantal in een kring ,opgestelde ingesmolten 
kontaktpennen, waarop een elektrodensysteem voor het opwek-
ken van tenminste twee elektronenbundels is gemonteerd, 
waarbij de genoemde voetplaat aan de rand wordt versmolten 
met de wand van genoemde hals en daarbij in een nauwkeurig 
aan bepaalde delen van de buis gerefereerde positie wordt 
jondersteund door een steunorgaan voorzien van met de kontakt" 
j p e n n e n samenwerkende geleidingsgaten en referentiegaten ter 
jbepaling van de rotatie-positie van het 'elektrodensysteem 
om zijn longitudinale hartlijn met het kenmerk, dafc tijdens 
het versmelten van de voetplaat met de buishals althans de I 
referentiegaten op enige afstand van de voetplaat worden g e ^ 
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houden. 

2 „ Inrichting voor het monteren van een elektro-

densysteem in de hals van een kathodestraalbuis, waarbij het 

elektrodensystèem op een aantal kontaktpennen is gemonteerd, 

die in- een ter afsluiting van de buishals dienende glazen 

voetplaat zijn ingesmolten, welke inrichting een steunorgaan 

bevat voorzien van geleidingsgaten en tenminste twee refe-

.rentiegaten, die met de kontaktpennen in de voetplaat kunnen 

'samenwerken ter positionering van het elektrodensysteem in 

de buishals met het kenmerk, dat elk der referentiegaten in 

het verlengde van een geleidingsgat ligt. . [ 

.3. Inrichting volgens conclusie 2 met het ken-

•merk, dat het steunorgaan een ter ondersteuning van de voet-
6 

plaat dienende eerste ring bevat, voorzien van geleidings-

"gaten en een op korte afstand van deze ring gelegen tweede 

ring bevat, waarin zich de referentiegaten, bevinden. 

Kathodestraalbuis vervaardigd volgens de 

tverkwijze van conclusie,!. 

'Eindhoven, 17 maart 1975» 
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