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N.Y. Philips1 Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

Röntgenbuis met draaianode. 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgen-
^ buis met een draaianode die m een vacuümdicht huis draai-
baar is opgesteld met behulp van ten minste één lager. De 
uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor 
het aanbrengen van een Ga-legering m een lager van een 
röntgenbuis volgens de uitvinding. 

Een dergelijke röntgenbuis is m het bijzonder 
geschikt voor toepassing als stralmgsbron in apparaten 
voor medische röntgendiagnostiek. 

Uit het Duitse Offenlegungsschrift Nr. 245597^ 
is een röntgenbuis van de in de aanhef genoemde soort be-
kend, waarbij het lagersysteem twee kogellagers bevat. 

Om slijtage van de kogellagers m de bekende 
röntgenbuis zoveel mogelijk te beperken, wordt de anode 
slechts dan geroteerd als de röntgenbuis straling afgeeft. 
Ondanks deze maatregel is - ten gevolge van de korte le-
vensduur van de kogellagers - de levensduur van de röntgen-
buis klein. Dit wordt m het bijzonder veroorzaakt doordat 
een deel van de warmte die tijdens bedrijf in de anode 
wordt ontwikkeld door de lagers wordt afgevoerd. Hierbij 
loopt de gemiddelde temperatuur van de kogellagers op tot 
circa kOO°C, bij welke temperatuur de in vacuüm opgestelde 
kogellagers niet afdoende gesmeerd kunnen worden. Kogella-
gers vertonen daarom speling. Hierdoor is de werking van 
de röntgenbuis allerminst geluidsarm, hetgeen voor een te 
onderzoeken patiënt zeer hinderlijk is. 

Het doel van de uitvinding is om een röntgenbuis 
te verschaffen, waarbij genoemde bezwaren zijn ondervangen. 
Een röntgenbuis volgens de uitvinding heeft daartoe als 
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kenmerk, dat het lager een glijlager is waarvan ten minste 

onderling samenwerkende draagvlakken in hoofdzaak bestaan 

uit een metaal of een metaallegering en chemisch m e t sub-

stantieel worden aangetast door een als lagersmeermiddel 

dienende Ga-legering, met een laag smeltpunt een een lage 

dampdruk, die in direct contact is met het metaal van de 

draagvlakken. De bevochtiging van de draagvlakken - die 

bij voorkeur bestaan uit een van de metalen ¥ en Mo of uit 

een legering van ¥ en Mo - door de Ga-legering is dermate 

goed, dat de draagvlakken onder belasting in de buis vol-

ledig van elkaar gescheiden zijn. Zowel bij stilstand als 

bij rotatie van het lager wordt de legering m e t uit het 

lager gestuwd, waardoor vastlassen van de draagvlakken aan 

elkaar - "vreten" - is voorkomen. Hierdoor is zowel slij-

tage als lawaaiproduktie van het lager sterk gereduceerd. 

Het roteren van de anode behoeft nu m e t meer voortdurend 

te worden onderbroken, maar kan gedurende langere tijd -

bijvoorbeeld een werkdag - continue doorgaan gedurende wel-

ke tijd de buisstroom op elk gewenst ogenblik kan worden 

in- en uitgeschakeld. Tijdens bedrijf kan zowel de buis-

stroom als de warmte die - door de daarop vallende elek-

tronenstroom - in de anode wordt ontwikkeld goed door het 

lager worden geleid, omdat Ga-legeringen met een laag 

smeltpunt eveneens goede electriciteit - en warmtegelei-

dmgseigenschappen bezitten, ook bij de temperaturen en de 

drukken waaraan ze in een röntgenbuis zijn onderworpen. 

gens de uitvinding heeft als kenmerk, dat althans één van 

de onderling samenwerkende draagvlakken van het glijlager 

is voorzien van spiraalgroeven. Door de spiraalgroeven 

wordt tijdens bedrijf smeervloeistof - Ga-legermg - m 

het lager gestuwd. Hierdoor treedt een betere verdeling 

van de legering m het lager op en verkrijgt dit bij rota-

tie, naast een extra grote belastbaarheid, een grote dyna-

mische stabiliteit. 

Een voorkeursuitvoering van een röngenbuis vol-

De uitvinding heeft tevens betrekking op een 

3 6 3 4 



3 

PHN 8982 

•werkwijze voor liet met een Ga-legering, met een laag smelt-

punt en een lage dampdruk, bevochtigen van een oppervlak 

dat in hoofdzaak bestaat uit een metaal of een metaallege-

rmg, dat chemisch niet substantieel wordt aangetast door 

de Ga-legering en dat een draagvlak vormt van een glijla-

ger voor een röntgenbuis zoals m het voorgaande beschre-

ven. 

Uit het Amerikaanse octrooischrift Nr. 3.038.731 

is een werkwijze bekend voor het met een Ga-legering - met 

een laag smeltpunt en een lage dampdruk - bevochtigen van 

een oppervlak dat in hoofdzaak bestaat uit een van de meta-

len ¥, Mo, Ta, roestvrij staal, messing, Cu of Ni of uit 

een van de Si-houdende materialen glas - inclusief Pyrex -

kwarts of mica. Het oppervlak wordt eerst ontvet met een 

organisch oplosmiddel, daarna wordt de Ga-legering aange-

bracht - bijvoorbeeld door dompelen van het oppervlak m 

de legering - en ten slotte wordt met behulp van toegevoer-

de ultrasone energie de bevochtiging tot stand gebracht. 

Deze bevochtiging is bevredigend en voldoende voor het vor-

men van vacuümdichte, losneembare of draaibare afdichtin-

gen. 

De bekende werkwijze is m e t geschikt voor be-

vochtiging met een Ga-legermg - met een laag smeltpunt en 

een lage dampdruk - van een oppervlak dat in hoofdzaak be-

staat uit een metaal of metaallegering, dat chemisch niet 

substantieel wordt aangetast door de Ga-legering en dat 

een draagvlak vormt van een glijlager voor een röntgenbuis 

zoals in het voorgaande beschreven. Zowel bij stilstand_ 

als bij rotatie van de lagers in de röntgenbuis wordt de 

Ga-legering uit de lagers gestuwd. Hierdoor komen de draag-

vlakken met elkaar m mechanisch contact, waardoor tijdens 

gebruik een sterke slijtage optreedt en waardoor de draag-

vlakken zelfs aan elkaar vastlassen, ook wel "vreten" ge-

no emd. 

Het; doel van de uitvinding is om dit bezwaar te 

ondervangen. Een werkwijze volgens de uitvinding heeft 
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daartoe als kenmerk, dat het oppervlak m hoofdzaak oxyde 

vrij wordt gemaakt en daarna met een in hoofdzaak oxyde-

vraje Ga-legermg m contact wordt gebracht. Omdat de Ga-

legermg m direct contact is gebracht met het metaalop-

pervlak - dat bij voorkeur bestaat uit ¥ of Mo - hecht de 

legering hier bijzonder goed aan, zodat een bijzonder goe 

de bevochtiging wordt gerealiseerd. Zowel bij stilstand 

als bij rotatie van de lagers in de röntgenbuis wordt de 

legering niet uit de lagers gestuwd. De draagvlakken blij 

ven onder belasting volledig van elkaar gescheiden, waar-

door vastlassen van de draagvlakken aan elkaar - "vreten" 

- is voorkomen. Zowel slijtage als lawaaiproduktie van de 

lagers is daardoor m sterke mate gereduceerd. 

Opgemerkt wordt dat andere metalen - zoals mes-

sing, Cu, Fe, roestvrij staal en Ni - niet m aanmerking 

komen als constructiemateriaal voor draagvlakken van de 

lagers, omdat deze metalen gemakkelijk vaste legeringen 

vormen met Ga, waardoor de draagvlakken als het ware zou-

den aangroeien (zwellen) zodat de lagers zouden vastlopen 

Een zeer goede bevochtiging wordt - volgens de 

uitvinding - verkregen door het metaaloppervlak van de 

draagvlakken oxyde-vrij te maken en daarna m contact te 

brengen met een oxyde-vrije Ga-legermg. Uit proeven 

blijkt, dat - de eveneens vloeibare - oxyden van Ga-lege-

ringen "plakken" aan oxyde-vrije metaaloppervlakken, aan 

met een oxyde-huis bedekte metaaloppervlakken en aan oxy-

dische oppervlakken zoals glas en kwarts. De Ga-legermg 

is dan niet in direct contact met het te bevochtigen op-

pervlak. Op deze wijze ontstaat een bevochtiging van de 

oppervlakken door de Ga-legering die veel minder goed is 

als de bijzonder goede bevochtiging van een oxyde-vrij me-

taaloppervlak door een oxyde-vrije Ga-legermg, waarbij 

wel direct contact is tussen metaaloppervlak en legering. 

Uit verdere proeven blijkt, dat een oxyde-vrije Ga-lege-

ring wordt afgestoten door een met een oxyde-huid bedekt 

metaaloppervlak en door een oppervlak van oxydische mate-

7 7 1 3 6 3 4 



PHN 8982 
rialen zoals glas - ook pyrex - en kwarts. Het blijkt, dat 
een - voor toepassing m lagers onvoldoende - bevochtiging 
volgens de bekende werkwijze (Amerikaans octrooischrift 
Nr. 3.038.731) een bevochtiging door tussenkomst van een 
oxyde van de Ga-legering is, waarbij' geen direct contact 
is tussen de Ga-legering en het te bevochtigen oppervlak. 

Een voorkeursuitvoering van de werkwijze volgens 
de uitvinding heeft als kenmerk, dat het oppervlak en de 
Ga-legering enige tijd in een reducerende omgeving op een 
temperatuur van circa 800°C worden gehouden en daarna in 
dezelfde reducerende omgeving met elkaar in contact worden 
gebracht. Op deze wijze wordt een zeer goed direct contact 
tussen legering en metaaloppervlak bewerkstelligd. 

Een andere voorkeursuitvoering van de werkwijze 
volgens de uitvinding heeft als kenmerk, dat het oppervlak 
nadat het in hoofdzaak oxyde-vrij is gemaakt, van een af-
sluitende dunne Au-laag wordt voorzien en daarna bij een 
veel lagere temperatuur, in lucht, m de oxyde-vrije Ga-
legering wordt gedompeld. De dunne afsluitende Au-laag, 
met een dikte van bijvoorbeeld 100 nm, sluit het draagvlak 
geheel af. Omdat Au m de lucht m e t oxydeert wordt het 
met Au bedekte draagvlak bij onderdompeling in de oxyde-
vrije Ga-legering daar zeer goed door bevochtigd. Vervol-
gens vormt de Au-laag met Ga een vloeibare Ga-Au-legering, 
waardoor het als het ware "oplost" in de Ga-legering, zo-
dat een zeer goed direct contact tussen het draagvlak en 
de Ga-legermg wordt bewerkstelligd. Het in de legering 
opgeloste Au vormt daarin een verontreiniging die echter 
zeer gering isj enkele fo als de dikte van de Ga-legering 
in het lager circa lOyum is. Het voordeel van deze werk-
wijze is, dat het dompelen m de oxyde-vrije Ga-legering -
bij kamertemperatuur — juist voor montage van de röntgen-
buis kan gebeuren. 

De uitvinding wordt m het navolgende, bij wijze 
van voorbeeld, aan de hand van de tekening nader toege-
licht. In de tekening toont: 
7 7 1 3 8 3 4 
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fig. 1 een schematische langsdoorsnede van een 
voorkeursuitvoering van een röntgenbuis volgens de uitvin-
ding, 

fig. 2 een dwarsdoorsnede volgens het m fig. 1 
aangegeven vlak II-II en 

fig. 3 zeer schematisch weergegeven mogelijke 
grenslaagconfiguraties bij wisselwerking tussen een te be-
vochtigen metaaloppervlak en een G-a-legering met een laag 
smeltpunt en een lage dampdruk. 

Fig. 1 toont een röntgenbuis 1 met een draaiano-
de 2 die samen met een rotor 3 met behulp van een moer k 
is bevestigd op een as 5 die m een vacuümdicht huis 6 
draaibaar is opgesteld met behulp van twee lagers 7 en 8. 
Het lager 7 bestaat uit een bolvormig deel 9 dat vast ver-
bonden is met de as 3 en dat is opgenomen m een bolvormig 
uitgehold steunorgaan 10. Tegenover elkaar gelegen vlakken 
van het bolvormig deel 9 en het steunorgaan 10 vormen 
draagvlakken van het lager 7 en sluiten een lagerspleet 11 
m . De lagerspleet 11 is gevuld met een als smeermiddel 
dienende G-a-legering die de draagvlakken van de van Mo ver-
vaardigde lagerdelen 9 en 10 zo goed bevochtigt, dat deze 
vlakken onder belasting in de buis volledig van elkaar ge-
scheiden zijn. Het bolvormige deel 9 is voorzien van een 
groevenpatroon 12 dat bij rotatie van de as 5 het smeer-
middel opstuwt in de richting van de top van de bol. Ver-
der is het bolvormige deel 9 voorzien van een tweede groe-
venpatroon 13 waarvan de groeven tegengesteld verlopen aan 
die van het groevenpatroon 12 en dus smeermiddel m de an-
dere richting stuwen. Tengevolge van deze groevenpatronen 
bezit het lager bij rotatie, naast een extra grote belast-
baarheid m radiale en m axiale zin een grote dynamische 
stabiliteit. Het steunorgaan 10 is bevestigd in een cylin-
drisch constructiedeel 14 dat met behulp van een vacuüm-
dichte verbinding 15 bevestigd is in een komvormige ver-
dieping 16 van het huis 6. Het constructiedeel 14 is voor-
zien van een kontaktstift 17 voor toevoer van de buis-
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stroom en voor afvoer van een deel van de warmte die tij-
dens bedrijf in de anode wordt ontwikkeld. 

dat vast verbonden is met de as 5 en dat is opgenomen m 
een kegelvormig uitgehold steunorgaan 19. De tegenover el-
kaar gelegen vlakken van kegelvormig deel 18 en steunor-
gaan 19 vormen de draagvlakken van het lager 8 en sluiten 
een lagerspleet 20 m . De lagerspleet 20 is gevuld met een 
als smeermiddel dienende Ga-legermg die de draagvlakken 
van de van Mo vervaardigde lagerdelen 18 en 19 zo goed be-
vochtigt, dat deze vlakken onder belasting m de buis vol-
ledig van elkaar gescheiden zijn. Het kegelvormige deel 18 
is - op soortgelijke wijze als het bolvormige deel 9 -
voorzien van twee groevenpatronen 21 en 22 die het smeer-
middel m tegengestelde zin de lagerspleet 20 instuwen. 
Het lager 8 bezit hierdoor, naast een extra grote belast-
baarheid in radiale en in axiale zin, een grote dynamische 
stabiliteit. Het steunorgaan 19 is verend opgesloten m 
een cylindrisch constructiedeel 23 en wel in axiale rich-
ting met behulp van een schotelveer 24 en in radiale rich-
ting met behulp van drie stalen kogels 25 (zie ook fig. 2) 
en een veerelement 26. De kogels 25 liggen opgesloten in 
cylindrische openingen 27 m het constructiedeel 23 en wor-
den met behulp van verende tongen 28 die zijn bevestigd 
aan het veerelement 26 in radiale zin tegen het steunorgaan 
19 gedrukt. De axiale vering, met behulp van de schotelveer 
24, dient om lengteveranderingen van de as 5 ten gevolge 
van wisselende temperaturen m de buis op te nemen. De ra-
diale vering, met behulp van het veerelement 26, draagt er 
zorg voor, dat de as 5 bij onbalans van de draaianode - ter 
voorkoming van extra krachten op de lagers - een precessie-
beweging kan uitvoeren over een kegeloppervlak waarvan de 
top ligt in het mathematische middelpunt 29 van het bolvor-
mige deel 9 van het lager 7• Het constructiedeel 23 is met 
behulp van een vacuümdichte verbinding 30 bevestigd in een 
komvormige verdieping 31 van het huis 6. 

Het lager 8 bestaat uit een kegelvormig deel 18 
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Een, hier niet nader te omschrijven, kathode 32 

is electrisch verhonden met twee kontaktstiften 33 en 34 

die zijn aangebracht m een constructiedeel 36 dat met be-

hulp van een vacuümdichte verbinding 36 bevestigd is in 

een komvormige verdieping 37 van het huis 6. Tussen de kon-

taktstifren 33 en 34 wordt de kathodegloeispannmg aange-

bracht, terwijl de buisstroom wordt afgevoerd via een van 

deze stiften. Opgewekte röntgenstraling kan door venster 

38 de buis verlaten. 

Geschikte Ga-legeringen voor vulling van de la-

gerspleten 11 en 20 zijn bijvoorbeeld de twee binaire eu-

tektische samenstellingen j6 Ga - 24 In en 92 Ga - 8 Sn, 

die bij 16,5°C respectievelijk 20,0°C smelten (met de ge-

tallen voor de chemische symbolen worden gewichtsprocenten 

aangeduid). Ook geschikt is de ternaire eutektische samen-

stelling 62 Ga - 25 In - 13 Sn die bij 5°C smelt. Genoemde 

legeringen worden bijvoorbeeld m een reducerende H^-gas 

atmosfeer bij circa 800°C op de lagerdelen aangebracht. 

Fig. 3a toont een grenslaag tussen een metaal 41 

en een Ga-legering 42. Het metaal 41 en de legering 42 

zijn in direct contact met elkaar waardoor de bevochtiging 

bijzonder goed is. Bij voorkeur is het metaal 41 een van de 

metalen ¥, Mo, Ta of Nb, omdat deze metalen niet of slechts 

m geringe mate worden aangetast door de Ga-legermg. Meta-

len zoals Cu, messing, Fe, roestvrij staal en Ni worden 

sterk aangetast en vormen vaste legeringen met Ga. Opper-

vlakken vervaardigd van deze laatste metalen "zwellen" 

daarom als ze zijn bevochtigd met een Ga-legering. 

Fig. 3b toont een grenslaag tussen een metaal 41 

dat is bedekt met een laag metaaloxyde 43 en een Ga-lege-

r m g 42 die van de laag 43 is gescheiden door een laag ge-

oxydeerde Ga-legering 44. De Ga-legermg 42 is nu niet m 

dxrect contact met het metaal. De bevochtiging is matig, 

de lagen "plakken" aan elkaar hetgeen blijkt uit de volgen-

de proef. Een geëloxeerde Al-as met een diameter van 20 mm 

vertoont na bevochtiging met een Ga-legermg de in fig. 3b 
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getoonde grenslaagconfiguratie. Met behulp van een ring 

met; een binnendiameter die 10^um groter is dan de diameter 

van de as wordt de Gfa-legermg van de as geschoven. Een-

zelfde matige bevochtiging vindt plaats aan oppervlakken 

van oxydische materialen zoals glas en kwarts. 

Fig. 3c toont een grenslaag tussen een metaal 41 

en een Ga-legering 42 die van laag 41 is gescheiden door 

een laag geoxydeerde Ga-legering 44. De Ga-legering 42 is 

m e t in direct contact met het metaal 41 . De bevochtiging 

is matig en te vergelijken met die voor de grenslaagconf1-

guratie geschetst in fig. 3b. 

Fig. 3d toont een grenslaag tussen een metaal 4l 

dat is bedekt met een laag metaaloxyde 43 en een Ga-lege-

ring k2. In dit geval treedt in het geheel geen bevochti-

ging op. Hetzelfde geldt voor een oxydisch materiaal als 

glas of kwarts. Een glazen staaf wordt niet bevochtigd door 

een Ga-legermg die vrij van oxyden is. 

De grenslaagconfiguratie zoals geïllustreerd m 

fig. 3a kan worden gerealiseerd door het metaaloppervlak 

41 en de Ga-legering 42 afzonderlijk in een reducerende om-

geving - bijvoorbeeld m H2~gas - enige tijd te verhitten 

op 800°C. Eventueel aanwezige oxyden worden dan gereduceerd. 

Tvorden daarna m dezelfde reducerende omgeving - eventueel 

bij een lagere temperatuur - het metaaloppervlak en de Ga-

legering met elkaar in contact gebracht dan wordt het me-

taaloppervlak zeer goed bevochtigd en vertoont de grens-

laag de getoonde configuratie. 

Ook kan het metaaloppervlak afzonderlijk in een 

reducerende omgeving - bijvoorbeeld H^-gas - enige tijd 

worden verhit op 800°C en daarna m dezelfde reducerende 

omgeving - eventueel bij een sterk verlaagde druk - worden 

bedekt met een uiterst dunne Au-laag. Het oppervlak kan nu 

- omdat Au dan niet oxydeert - in lucht bij een veel lage-

re temperatuur in een Ga—legering worden gedompeld. Wordt 

voor de dompelmg een eventueel aanwezige oxydelaag op de 

Ga-legering eenvoudig weggeschoven - bijvoorbeeld met een 
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spatel - dan wordt de Au-laag bedekt met een oxyde-vrije 

laag Ga-legering. De Au-laag vormt met Ga een vloeibare 

Ga-Au-legermg, waardoor het Au als het ware "oplost" m 

de Ga-legering. Er wordt zo een zeer goed direct contact 

5 gevormd tussen het metaaloppervlak en de Ga-legering. De 

Ga-Au-legering vormt een verontreiniging m de Ga-legermg, 

maar deze is slechts gering omdat de op het metaalopper-

vlak aangebrachte Au-laag uiterst dun is. Het volgende 

voorbeeld illustreert dit. Een Au-laag met een dikte van 

10 100 nm verontreinigt een Ga-legering met een laagdikte van 

10yxrn = 10.000 nm - welke dikte overeenkomt met de laag-

dikte in een lager volgens de uitvinding - me t 1 <fo Ga-Au-

legermg. 

Opgemerkt wordt, dat ook andere afsluitende top-

15 lagen van niet of langzaam aan de lucht oxyderende metalen 

of metaallegeringen m aanmerking komen voor toepassing m 

de geschetste werkwijze. 

CONCLUSIES: 

20 1. Röntgenbuis met een draaianode die m een va-

cuümdicht huis draaibaar is opgesteld met behulp van ten 

minste één lager, met het kenmerk, dat het lager een glij-

lager is waarvan ten minste onderling samenwerkende draag-

vlakken in hoofdzaak bestaan uit een metaal of een metaal-

25 legering en chemisch niet substantieel worden aangetast 

door een als lagersmeermiddel dienende Ga-legering, met 

een laag smeltpunt en een lage dampdruk, die m direct con-

tact is met het metaal van de draagvlakken. 

2. Röntgenbuis volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

30 dat de onderling samenwerkende draagvlakken in hoofdzaak 

bestaan uit een van de metalen ¥ of Mo of uit een legering 

van ¥ en Mo. 

3. Röntgenbuis volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat althans één van de onderling samenwerkende 

35 draagvlakken van het glijlager is voorzien van spiraal-

groeven. 
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4. Röntgenbuis volgens conclusie 3, met liet kenmerk, 
dat;, gezien m de richting van de draaimgsas van het la-
ger, de spiraalgroeven zijn aangebracht m twee groepen 
die beide, tij'dens bedrijf, de Ga-legering het lager m 
stuwen. 
5. Werkwijze voor het met een Ga-legering, met een 
laag smeltpunt en een lage dampdruk, bevochtigen van een 
oppervlak dat in hoofdzaak bestaat uit een metaal of een 
metaallegering, dat chemisch m e t substantieel wordt aan-
getast door de Ga-legering en dat een draagvlak vormt van 
een glijlager voor een röntgenbuis volgens een der voor-
gaande conclusies, met het kenmerk, dat het oppervlak m 
hoofdzaak oxyde-vrij wordt gemaakt en daarna met een m 
hoofdzaak oxyde-vnj'e Ga-legermg in contact wordt ge-
bracht . 
6. Werkwij'ze volgens conclusie 5» met het kenmerk, 
dat het oppervlak en de Ga-legering enige tijd m een re-
ducerende omgeving op een temperatuur van circa 800°C wor-
den gehouden en daarna in dezelfde reducerende omgeving 
met elkaar in contact worden gebracht. 
7. Werkwijze volgens conclusie 5? met het kenmerk, 
dat het oppervlak nadat het m hoofdzaak oxyde-vrij is ge-
maakt, van een afsluitende dunne toplaag wordt voorzien en 
daarna, in lucht, in de oxyde-vrije Ga-legering wordt ge-
dompeld . 
8. Werkwijze volgens conclusie 7» met het kenmerk, 
dat de afsluitende dunne toplaag m hoofdzaak bestaat uit 
Au. 
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J.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 

EINDHOVEN 1-1-PHN .8982 
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N.V. Philips' Gloei lampenfabrieken 
EINDHOVEN 2-H-PHN ,8982 


