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HET FOTOCHEMISCH AANBRENGEN VAN DEFORMATIERASTERS. , 

Om bijvoorbeeld vervormingen te meten wordt gebruik gemaakt 
... 

'" . 

van rasters, die aangebracht worden d.m.v. een gevoelige laag 

Clichosol. 

Deze laag wordt door een rasternegatief belicht door een hoge

druk-kwiklamp, waardoor de belichte gedeelten van de laag 

worden omgezet (corrosieverbinding). 

Bij het aanbrengen en het belichten van de gevoelige laag wordt 

de volgende werkwijze gevolgd: 

1). MATERlAAL ONIVETTEN EN REINIGEN MET VIM 

Met vochtige watten oxydelaag afschuren. 

2). OPBRENGEN GEVOELIGE LAAG 

Materiaal met water bevochtigen. Vervolgens fotovloeistof er op 

gieten en afcentrifugeren of trillen, zodat een zo dun en gelijk

matig mogelijke laag verkregen wordt. Daarna geleidelijk en 

gelijkmatig drogen met warme lucht. 

3). BELICHTEN 

Rasternegatief aanleggen en overal goed aandrukken (met glasplaat 

bijvoorbeeld). Gevoelige laag belichten met hogedrukkwiklamp (tijd 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 



o 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

50 

,-------------------------------------------------------------------------, 
rapport nr. 0223 biz. 2 van 12 biz. I 

1 a 2 min.) op ~en afstand lamp tot onde1'Werp van ongeveer 30 em 

(zie schets). 

hogedruk kwiklamp HPR 

rastetnegatief 
. " 

gevoelige laag -i 
proefprodukt 

4). AFSPOELEN 

w, Het belichte oppervlak onder strofuend water afspoelen~ot aIle 

onbelichte gedeeiten van de gevoelige Iaag·afgespoeid zijn. 

(zachte straal om beschadiging te voorkomeftj: 

5). KLEUREN 

Ongeveer 1 minuut onderdompelen i~'bad met Clichodur. Met water 

spoelen en drogen. 

6). UlrnARDEN GEVOELIGE LAAG 

, 

Het opgebrachte raster moet bij voorkeur 2 x 24 uur uitharden om 

voldoende slijtvast te worden. 
... . 

w.,lcplaatltechn lek technlsche hog •• chOoI eindhoven 
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a-IEMlCALlEEN: Fa. Klimsch en Co. Frankfurt/MAIN 

a. fotovloeistof Clichosol Kopieerlossung. 

b. chromeervloeistof, die na menging het Clichosol lichtgevoelig 

maakt (beperkt houdbaar). 

. . 
c. blauwe kleurstof; Clichodur Hartefarbbad Fa. Klimsch en Co. 

OPMERKINGEN : 

- Clichosol is een organische stof, die verkleurt en uiteenvalt 

boven 150oC. 
• . 

- Vingerafdrukken op de aangebrachte .gevoe'lige laag moeten ver-

meden worden (zuur). ,.' . 
- Het is aan te bevelen het rasternegatief vast OR het te vervormen 

onderwerp Cd.m.v. vacuum) te zuigen. 

- De te gebruiken chemicalieen zijn van de fa.: Klimsch en .Co'. 

Frankfurt/MAIN. 

Nederlandse vertegenwoordiging: WIFAC 

Amsterdam. 

werkplaat.techntek t.chnisch. hog.school eindhoven 
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Introduction TO investigate the behaviour of sheet metal 
during deformation, a method of measuring 

the deformation of components is required and 
many attempts have been made to formulate a 
suitable process. As the equation of continuity is 
applicable to plasticdeformatioll, only two deform
ation components have to be measured since the 
third component depends on the other two. If a 
rectangular element of volume with a length I., 
a width be' and a height ho is deformed into another 
rectangular element with a length /, and a width b 
and a height, then, according to the equation of 
continuity, 

I b h 
lob,h. =-lbh,or -I -b r 1 

q /) 1lo 

The natural10garithms gives the equation: 
1· b h 

logn 7: + log. ~ + log. h. 0, 

or~l+ ~2 + Z3 O. 
Consequently,. if logarithmic deformations are 
considered, the sum of the three main deformations 
is zero and, therefore, measuring two components 
of deformation is sufficient to know the three 
components. 

In order to be in a position to determine two 
components of deformation, a favourably chosen 
network of lines has to be applied to the surface of 
the sheet material. In addition, the network of 
lines has to meet the following requirements :-

(1) It has to adhere firmly to the metal. 
(2) It has to follow all deformations without 

cracking.and without vanishing. 
3. The lines have to be clearly visible. 
4. The lines must have sharp contours and must 

stay so during plastic deformation. 
(5) The undeformed network has to maintain 

its dimensions and has to be applied accurately to 
the metal, so that the various dimensions do not 
need to be remeasured repeatedly before de
formation takes place. 

(6) The lines must not cause a notch-effect. 
(7) The method of applying the network must 

not cause corrosion of the metal surface. 
• Metal Research Institute, T.N.O., Holland. 

(8) The thickness of the layer has to be small in 
comparison with the thickness of the sheet. 

(9) The method of applying the network must be 
simple. 

Methods of Obtaining a Network of Lines 
Several methods will be dealt with, five of which 

have been tested at the Metal Research Institute, 
T.N.O., Holland. A network can be applied to a 
surface by scratching with a needle, (1,2), but this 
procedure does not meet with the above-mentioned 
requirem~nts. The same applies to a network, 
obtained by applying a layer of wax or paraffin to 
the metal surface, scratching a network therein and 
finally etching the metal in the scratches(3). In 
both cases the lines are not clear-cut, the network 
is not precise and regular as to dimensions and, 
moreover, a danger exists of the setting up qf a 
notch effect. With printing ink or lacquer a 
network can be printed on a metal surface. This 
method also does not meet the above-mentioned 
requirements as on the areas where the sheet is 
drawn between tools under pressure, the network 
disappears entirely or partially, so that the lines do 
not follow the deformations. Moreover, the network 
does not maintain its dimensions sufficiently. 

Another method is to apply the network to the 
surface electrochemically by means of a stenc~. 
The metal is anodically connected so that it 
dissolves where the current passes through the 
holes in the stencil. The difficulty of this method 
is that the lines are not true lines since they consist 
of points, which are not situated regularly in a row, 
moreover the stencils are not consistent as far as the 
dimensions are concerned. A better result is 
obtained by " electronic" stencils, which are made 
from rubber. However, in this case also the 
dimensions of the stencils are not consistent. A 
network can also be obtained with the aid of the 
so-called silk-screen process. \'V'ith this method 
paint is pressed through a. stencil by means of. a 
rubber cylinder, but for thIS process the same dIS
advantages exist as for the electro-chemical proc ess. 

Kodak Ltd. manufacture a special brom ide
paper, "Transferrotype," which can be use d to 
apply a network to a metal surface. Fro m a 

Reprinted form Sheet Melol Industries Oct .. 1957 pg. 737 740. 



n!gative of a network of lines a print is made on 
this paper by normal photographic methods. The 
fixing bath should not include a hardening fluid, so 
that the gelatinous layer remains soft. Mter 
linsing the paper is placed, under cold water, with 
the emulsion side 011 the degreased and etched metal 
surface. Mter removal from the water the metal 
and paper are held under pressure for several hours 
between filter paper. The image fixes itself 
firmly to the metal. The Transferrotype paper 
includes a gelatinous layer between the photo
graphic emulsion and the paper. By dissolving 
this layer in water at 40 to 50C C. the image is finally 
transferred to the metal. Under water the paper 
can be separated from the metal after a few minutes. 
Mterwards the layer is hardened by immersing in 
a 5 per cent alum solution. Finally, it is rinsed and 
dried. This method takes a relatively long time 
and requires much experience. But greater dis
advantages are that the consistency of dimensions 
is poor and that non-precious metals are liable to 
suffer a heavy corrosive attack during the process, 
so that the adhesion is also poor. Steel is especially 
susceptible to corrosion using this method. 

All the above-mentioned methods appeared to 
be wlUsable for obtaining a network which meets 
with the mentioned requirements. Since the need 
for a satisfactory network became imperative the 
investigation was continued, finally resulting in the 
following method which meets with all the 
requirements. 

Application of a Network Using a Copying
Method 

1.1 connexion with the publications(4,"), in
vestigations were made of the processes described 
and these showed some possibilities, but did not, 
however, give the desired results. As the method 
required photo-copying techniques the Research 
Institute T.N.O. for Printing and Allied Industries 
was consulted, and in co-operation with this 
Institute the solution of the problem, which met 
with the nine requirements mentioned in the 
introduction, was finally found. The principle of 
the process is as follows(6):-

On the metal surface a thin, regular, photo
sensitive layer is applied. For this purpose a 
mixture of ammonium-dichromate and, for example, 
fish glue, albumin or shellac is used. Under the 
influence of ultra-violet light this dichromate forms 
an oxide, which is insoluble in water and which 
adheres firmly to the metal. This emulsion is on 
the market, among others, under the name of 
"Klischeephot." The procedure for applying a 
network of lines is as follows :-

The metal surface is degreased and slightly 
roughened, for example, by rubbing it with a 
piece of wadding and French chalk. Thereafter, 
the specimen is fastened on a turntable, which 

revolves at a rate of about 750 r.p.m., with 
"Typoplast." (Typoplast is a linen material with 
adhesive on both sides available on the graphic 
machine market.) The application of Typoplast 
is preferred to m.echanical means of fixing the 
specimen on the turntable, as the latter method 
may cause undesirable effects at the edges of the 
specimen. After fIxing on the turntable the sheet 
is well rinsed with water. Then the emulsion is 
applied by pouring it on the sheet, while turning) 
approximately on the centre of rotation. Finally, 
the emulsion is blown dry with a hot-air jet. 

At the rim of the sheet, thickening of the 
emulsion may be caused; this can be limited to a 
minimum by revolving the turntable at a higher 
speed or by reducing the viscosity of the emulsion. 

Mter the emulsion layer has dried, the negative 
of the pattern is firmly pressed on the emulsion-side 
of the sheet. From a distance of 30 em. the 
negative is then exposed with a super-high-pressure 
125-watt mercury lamp for two minutes. It is 
also possible to project the negative on to the metal 
sheet by means of enlarging equipment. Mter the 
metal sheet has been exposed, the unexposed 
emulsion is dissolved in water by rinsing the sheet 
with a spray, after which the network obtained is 
feebly visible. 

In order to obtain a clear visible image of the 
network, the lines on the sheet have to be coloured. 
This is achieved by immersing the sheet in an 
aniline-colour bath. A blue pigment is preferable 
as it contrasts very well with the metal. Mter 
colouring the sheet is thoroughly rinsed, placed on 
the turntable and dried with the hot-air jet. Now 
the sheet is ready for testing. 

The thickness of the layer obtained is about 
1 micron 40 micro-in.) as measured with the 
Schmaltz microscope, and up to this stage the 
reproduction process previously described has b~en 
followed. To complete tlle normal reproductlon 
method the network of lines is then heated to 150 
to 2000 C., whereby the blue colour changes to 
brown and the layer becomes acid-proof, so that the 
uncovered metal can be etched. However, this 
process causes the layer to become brittle and thus 
it cannot reproduce the defomlations satisfactorily. 
Moreover, the high temperature of 150 to 2000 C. 
may be an objection in connexion with the properties 
of the metal. 

The network obtained without heating appears 
to meet all the nine requirements mentioned in the 
introduction. The layer-thickness of the lines is 
small compared. with the sheet thickness. The 
adhesion is· so good that even after a very heavy 
defolmation under pressure the lines stay clear. 
as shown in Figs. 3 to 6. The lines follow the 
deformations excellently. They are, and remain, 
extraordinarily clear and sharp. The sharpness 
depends particularly on tlle quality of the negative 
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Fig. l.-Tensile test wirh a fiat test-bar 

Fig. 2.--Cupping test 

used. The net\\'ork does not introduce any notch
effect since the emulsion-layer is on and not in the 
surface. The network does not initiate corrosion, 
the more so since the whole process takes only 
15 mins. and with the aid of the turntable and the 
hot-air jet the surface is dried quickly. Moreover, 
the surface is degreased only with French chalk, 
so that it is not very" active." 

Application of the net\vork is very simple. The 
requirement that it has to be consistent in dimen
sions can be reduced to the requirements that the 
negative has to be consistent in dimensions and 
that the method of contact between the negative 
and the metal sheet has to be good. The la3t
mentioned requirement can be achieved rather 

Fig. 3 

simply, but making a negative consistent in 
dimensions, however, is a process which should 
not be underestimated as regards difficulty. Pri
marily, the drawing of the pattern has to be done 
by a good draftsman on material consistent in 
dimensions. Normal paper has an anisotropic 
shrinkage, which is strongly dependent on temper
ature, the humidity of the atmosphere, distribution 
of the ink as a consequence of drawing, etc. Thus 
normal paper cannot be considered. A good 
drawing paper which preserves its dimensions is 
" Correctostat" paper, which is covered with 
aluminium-foil. From the drawing made on this 
material, a pattern has to be copied. Occasionally 
it is also possible to make the pattern directly 
without preceding drawing. From this pattern 
true negatives have to be made which finally are 
used for copying. A pattern is made because the 
negatives have only a limited life as a consequence 
of damage resulting from usage; 

Examples of Applications of the Copying 
Method 

Some examples may show the usefulness of the 
application of a network of lines to specimens that 
have to undergo deformation. 

Fig. 1 gives an example of a flat tensile-test bar, 
which is provided with a millimeter-network. 
The image of the network near to and on the 

Fig. 4 

Fig. 3.-Cup urith milli
meter-pattern 

• 
Fig. 4.-Cup without 
ears, u'ith polar co

ordinate system 



Fig. 5.-Cup with ears 
and millimeter-pattern 

• 
Fig. 6.-Cup-test with 
ears and polar co-ordinate 

pattern 

Fig. 5 

necking is instructive and provides information on 
the deformation of the test-piece. 

Fig. 2 shows an example of a cupping test. On 
the drwlar-shaped sheet a cheque red millimeter
net was applied before testing. From the course 
of the lines in the flange after deep drawing it may 
be directly deduced that the volume-components 
of the flange, which are situated nearest to the cup, 
are extended mostly in a radial direction. A more 
usable pattern for measurement is obtained by 
applying circles and radials instead of a chequercd 
screen. This applies to all problems of this type. 

Figs. 3 to 6 show examples of deep-drawing 
tests.. Figs. 3 and 4 are cups drawn from good 
isotropic material, but provided with different 
networks. In Figs. 5 and' 6 cups are illustrated 
which are drawn from anisotropic material. 

In Fig. 3 with the millimeter-pattern it is clearly 
apparent that the upsetting oftlle material is greater, 
the more the rim of the cup is approached. In 
Fig. 4 the sheet was provided witll a polar co
ordinate system with circles and radials. After 
deformation the radials on the cylinder wall are 
parallel, which means that the upsetting also 
increases the more the rim of the cup is approached. 
It is possible to measure the deformation in the 
radial ar.d in the tangential direction. In Figs. 5 
and 6 the influence of anisotropy is clearly visible. 
In Fig. 5 the sheet was provided with a millimeter
pattern before deformation. In the region, where 
anisotropy gives a convex shape to the rim, the 
upsetting increases less than the normal amount, 
and in the region of the concave part of the rim the 
upsetting is more than normal, which can be 
deduced from the turning-points in the curves. 
This is demonstrated even more clearly in Fig. 6 
where the sheet was provided with a polar co
ordinate system before deformation. The upsetting 
in the cylinder wall appears to be more than 
normal at the beginning and less than normal 
nearer to the brim, i.e., when following a radial line 
towards the convex part of the rim. 

Fig. 6 

Conclusion 
In order to obtain information on the deform

ations, which take place duriag pla:.tic furming, a 
suitable lletv:ork of lines, appUed to the surface of 
metal which is to be deformed, can be of great 
assistance. The network of lines, however, has to 
meet defined requirements in order to be useful. 
It appears that the copying-process, which is used 
as part of a normal photographic reproduction tech
nique, gives a network of lines which meets all the 
requirements, if heating and etching are omitted. 
Great care should be given to the making of the 
negative which is used for projecting the network 
of lines. 
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SUCCESS OIS 1E1NlGINEERING 
EX"UBn~iO'" 

Next E.xhibition to be Held in April, 1959 
THE majority of exhibitors at the recent 

Engineering, Marine, Welding and Nuclear 
Energy Exhibition have reported the estab
lishment of excellent new business contacts and 
world-wide interest. Buyers from 68 different 
overseas countries came to the Exhibition, those 
from the Netherlands, Germany, Italy and India 
being particularly numerous. 

An important change of date has been announced 
for the next Exhibition, which will be held from 
April 16 to 30, 1959, instead of in the Autumn of 
that year. 
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Methode voor het aanbrengen van een lijnennet'"llerk 

op metaa/oppervia/{/{en*) 

Samenvatting. 

Er wordt een methode aangegcven om op cen 
metaaloppervlak een lijnennetwerk aan te brengen 
dat goed hecht, dat deformatiebestendig is en dal 
duidelijke en scherpe lijnen hccft. Dit lijnennet 
wordt gebruikt om deformaties te roeten. die bij 
niet-verspanende metaalbewerking optreden. Een 
der belangrijkste toepassingen is de bewerking van 
plaatmateriaal. 

Inleiding. 

Voor het onderzoek van de niet-verspanende be
werking van plaatmateriaal bestaat reeds lang de 
behoefte een goede methode te bezitten om de 
deforroatiecomponenten te meten. 

Daar bij plastische vervorming 'de continu'iteits
vergelijking van toepassing is, is het slechts nodig 
twee deformatiecomponenten te meten. daar de 
derde component afhankelijk is van de twee ande
reno \Vordt n.l. een rechthoekig volume-element met 
de lengte 10 • de breedte bo en de hoogte h" gedefor
meerd tot een ander rechthoekig element met de 
lengte I. de breedte b en de hoogte h dan is vol gens 
de continui'teitsvergelijking 

I b h 10 bo ho I b h of .-. .. .... = 1. 
10 bo ho 

De natuurlijke logarithme geeft 

I b h 
In .~ In b~ In ll~ = 0 of Cl C2 C3 O. 

Worden logarithmiscbe deformaties beschouwd. 
dan is dus steeds de som der drie hoofddeformaties 
gelijk aan nuL Het meten van twee deformatiecom
poncnten is derhalve voldoende om de drie com
ponenlen te welen. 

am twee deformatiecomponenten te kunnen me
ten moet een gunstig gekozen lijnennet op het op
pervlak van het plaatmateriaal aangebracht wor
den. Daarbij moet het lijnennet aan de volgende 
Eisen voldoen: 

1. het moet goed op het metaal hechten 

2. het moet aIle deformaties volgen zander te 
barsten of te verdwijnen 

3. de lijnen moe ten duidelijk zichtbaar zijn 

4. de lijnen moeten zeer scherp begrensd zijn en 
bij deformatie ook blijven 

5. het netwerk moet maatvast zijn en zeer nau'll
keurig op het metaal overgebracht kunnen WOf

den zodat de diverse afmetingen niet steeds op
nieuw gemeten moe ten worden voordat de de
formatie plaats heeft 

6. de lijnen magen geen kerfwerking veroorzaken 

7. de methode van aanbrengen van het netwerk 

0) 0 
verdruk uit .. Metalen", no. 19. jrg. XU (1957). 

mag geen corrosie van het oppervlak introdu· 
ceren 

8. de laagdikte van het netwerk moet klein zijn ten 
opzichte van de plaatdikte 

9. het netwerk moet vrij eenvoudig aan te brengen 
zijn. 

Diverse method en voor het aanbrengen van een 
Iijnennet en hun verdiensten. 

Hieronder zullen zeven methoden besproken 
worden. waarvan er vijf bij het Metaalinstituut 
T.N.O. beproefd zijn. Volledigheidshalve wordt 
naar literatuur ver'llezen. die aan het eind van het 
artikel vermeld is. 

Door met een naald te krassen kan een netwerk 
op een oppervlak aangebracht worden 1) 2). Dit net
werk voldoet echter niet aan de bovengenoemde 
Eisen. 

Hetzelfde geldt voor een netwerk dat verkregen 
wordt door een was- of parafinelaag op het metaal
oppervlak aan te brengen. daarin een netwerk te 
krassen en vervolgens het metaal daar ter plaatse 
te etsen 3). 

In beide gevallen zijn de lijnen niet scherp genoeg 
begrensd. is het netwerk niet maatvast en niet 
regelmatig en is het aanbrengen van het netwerk 
tijdrovend terwijl gevaar voor kerfwerking bestaat. 

Er kan met drukinkt of (moffel)lak een netwerk 
op een metaaloppervlak gedrukt worden. Deze 
methode voldoet evenmin aan de bovengenoemde 
eisen. Op plaatsen waar de plaat onder druk tussen 
gereedschap doorgetrokken wordt verdwijnt het 
netwerk geheel of gedeeltelijk. zodat de lijnen de 
deformaties niet volgen. Bovendien is het netwerk 
niet voldoende maatvast. 

Een andere methode is om het netwerk elektro
chemisch via een stencil op het metaaloppervlak 
aan te brengen. 

Het metaal wordt anodisch geschakeld zoelat bij 
stroomdoorgang op de plaats van de gaatjes in het 
stencil het metaal oplost. 

De bezwaren tegen deze methode zijn dat de 
lijnen niet scherp zijn omdat zij uit pi.mtjes bestaan, 
die niet regelmatig achter elkaar Jiggen. Bovendien 
zijn de stencils niet maatbestendig. Een. betere, 
echter niet voidoende maatbestendigheid wordt 
verkregen door zg. "elektronische" stencils te ge
bruiken. die van rubber zijn. 

Met behulp van het zg. silk-screen procecte kan 
eveneens een netwerk aangebracht worden. Bij 
deze methode wordt met eell rubberrol veri door 
een stencil gedrukt. 

Voor dit procede gelden dezelfde bezwaren als 
bij de elektrochemische methode genoemd. 

Kodak brengt een speciaal bromide papier. het 
z.g. "transferrotype papier" in de handel, dat ge
bruikt kan worden om een netwerk op cen rnetaal-
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oppervlak aan te brengcn. Van cen ncgatief van een 
lijnennet wordt op dit papier langs normale foto
grafische weg een afdruk gemaakt. Opdat de 
gelatinelaag niet verhardt mag het fixeerbad geen 
harder bevatten. Na het spoelen wordt het papier 
onder koud water met de emulsiekant op het ontvet 
en eventueel gebeilst metaaloppervlak gebracht. 
Beide worden uit het water gehaald en gedurende 
enkele uren tussen filtreerpapier op elkaar gedrukt. 
Het beeld hecht zich dan vast aan het metaal. Bij het 
transferrotype papier bevindt zich lussen de folo
grafische emulsie en het papier een gelatinelaag. 
Door deze laag op te lossen in water van 40 tot 
50° C wordt tenslotte het beeld op het metaal over
gebracht. Onder waler kan na enkele minuten het 
papier van het metaal verwijderd worden. Vervol
gens wordt de laag gehard door onderdompelen in 
een 5 0J0 aluinoplossing. Tenslotte wordt gespoeld 
en gedroogd. 

De methode met het transferrotype papier is zeer 
tijdrovend en vereist veel ervaring. Grotere nadeJen 
zijn echter dat de maatbestendigheid slecht is en 
dat bij metalen die zeer one del zijn sterke corrosie 
optreedt tijdens het proces waardoor de hechting 
slecht is. Vooral bij staal is de corrosie zeer sterk. 

ABe bovengenoemde methoden zijn niet bruik
baar gebleken om een netwerk aan te brengen dat 
aan de genoemde eisen voldoet. Daar de behoefte 
aan een goed netwerk steeds groter werd, werd het 
onderzoek voortgezet hetgeen tenslotte leidde tot 
de hieronder nader te beschrijven methode, die aan 
aIle eisen voldoet. 

Bet aanbrengen van cen netwerk met de 

kopieermethode. 

Naar aanleiding van de publikaties 4) en 5) wer
den proeven genomen, die weI perspectieven boden 
maar nog niet het gewenste resultaat gaven. 

Daar de kopieermethode in het vlak van de repro
ductietechnieken ligt werd contact opgenomen met 
het Instituut voor Grafische Techniek T.N.O. In 
samenwerking met dit instituut werd tenslotte de 
oplossing gevonden, die voldoet aan de negen in 
de inleiding genoemde eisen. 

Het principe van het procede is als voIgt G); 

Op het metaaloppervlak wordt een dunne regel
matige laag van een emulsie aangebracht, die lieht
gevoeUg is. Hiervoor wordt een mengsel van am
monium bichromaat en bijvoorbeeld vislijm, eiwit, 
polyvenyl alcohol of schellak gebruikt. Dit bichro
maat vormt onder invloed van ultravioletlicht een 
oxyde dat onoplosbaar is in water en dat goed hecht 
aan het metaal. Deze emulsie wordt o.a. onder de 
naam "Klischeephot" in de handel gebracht. 

De bewerking om een lijnennet op het metaal 
aan te brengen is als voIgt: 

Het metaaloppervlak wordt ontvet en lieht opge
ruwd door bijvoorbeeld met een watje met een 
papje van '''fener kalk over het oppervlak te poet
sen. Vervolgens wonIt het plaatje met "Typoplast"' 
op een draaitafel bevestigd, die ca 750 toeren pel' 
minuut draait. Typoplast is een tweezijdig plakkend 
linnen dat bij de grafische maehinehandel verkrijg
baar is. Typoplast is Ie preferen boven een inklem
ming op de draaitafel, daar de inklemming aan-
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leiding kan geven tot ongewenste effecten aan de 
rand van het plaatje. Na bevestiging op de draai
tafel wordt het plaatje rijkelijk met water natge
spoten. Vervolgens wordt de emulsie opgebracht 
door deze tijdens het draaien ongeveer ter plaatse 
van de rotatieas op het metaalplaatje te gieten. 
Tenslotte wordt de emulsie met een fohn dIOOg 
geblazen op de draaiende tafel. 

Aan de rand van het plaatje kunnen opdikkingen 
van de emulsie oplreden, die tot een minimum be
perkt kunnen worden door een hoger toerental van 
de motor te kiezen of de viscositeit van de emulsie 
te verlagen. 

Nadat de emulsielaag gedroogd is wordt op het 
metaalplaatje op de emulsiezijde het negatief van 
het raster goed aangedrukt. Op 30 cm afstand wordt 
vervolgens met de super hogedruk kwiklamp HPR 
125 Watt gedurende 2 minuten belicht. Het is van
zelfsprekend ook mogelijk om in een vergrotings
apparaat het negatief op het metaalplaatje te pro
jecteren -). 

Nadat het metaalplaatje belieht is wordt de on
belichte emulsie in water opgelost door het plaatje 
gedurende ca 2 minuten met een douchesproeier 
te bespuiten. Het aldus ontwikkelde netwerk is nu 
zwak zichtbaar. 

Om een duidelijk zichtbaar beeld van het netwerk 
te verkrijgen moeten de op het plaatje 'aangebrachte 
lijnen gekleurd worden. Dit wordt het eenvoudigst 
bereikt door de ontwikkelde plaatjes gedurende 
1 a 2 minuten in een (aniline-)kleurbad te dompeJen. 
Een blauwe kleurstof is te prefereren omdat het 
contrast met het metaal goed is. 

Na het kleuren wordt het plaatje grondig ge
spoeld, op de draaitafel geplaatst en met de fOhn 
gedroogd. Hierna is het plaatje gereed voor be
proeving. 

De dikte van de aldus verkregen Iaag is ongeveer 
1 micron, wals met de Schmaltz en de interferentie 
microscoop gemeten werd. 

Tot zover is het procede van de reproductie
techniek geheel gevolgd. In de reproductie-techniek 
wordt het lijnennet verder bij 150 it 200 0 C geemail
leerd waarbij de blauwe kleur omslaat in bruin en 
de laag zuurbestendig wordt, zodat het onbedekte 
metaal geEitst kan worden. Het emailleren is voar 
het door ons beoogde doel niet aan te bevelen am
dat de laag dan te bros wordt en de deformaties 
niet meer geheel voIgt. Bovendien kiln de tempera
tuursverhoging tot 150 a 2000 C een bezwaar zijn 
va or de eigenschilppen van het metaal. 

Het zander emailleren verkregen netwerk blijkt 
uitstekend aan de negen in de inleiding genoemde 
eisen te voldoen. 

De laagdikte van de lijnen is klein ten opzichte 
van de plaatdikte. De hechting is zo goed dat zeUs 
na zeer zware deformatie onder druk de lijnen zeer 
duidelijk blijven zoals uit de figuren 3 tim 6 voIgt. 

De lijnen volgen eje deformaties uitstekend. Zij 
zijn en blijven buitengewooll duidelijk en scherp. 
De scherpte van de lijnen hangt ten nauwste samen 
met de kwaliteit van het gebruikte negatief. 

Het netwerk veroorzaakt geen enkele kerfwer
king omdat de emulsielaag op en niet in het opper
vlak ligt. 

Het netwerk geeft geen aanleiding tot corrosie 
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van het oppervlak, te meer daar de gehele bewer
king hoogstens 15 minuten duurt en met behulp van 
de draaitafel en de fohn het oppervlak snel droog 
gemaakt wordt. Bovendien wordt het oppervlak 
aneen ontvet met \-Vener kalk zodat het oppervlak 
niet zeer actief is. 

Het aanbrengen van het nctwerk is zeer een
voudig. 

De eis, dat het netwerk maatvast moet zijn, kan 
teruggebracht worden tot de eis dat het negatief 
maatvast moet zijn en dat de methode van contact 
tussen negatief en metaalplaatje goed moet zijn. Het 
Iaatste kan vrij eenvoudig bereikt worden. Het 
maken van een maatvast negatief stelt echter bui
tengewoon hoge eisen, die niet onderschat mogen 
worden. In eerste instantie moet het tekenen van 
het raster door een goede tekenaar verricht worden 
op maatvast materiaal. Het normale papier heeft 
een anisotrope krimp, die sterk afhankelijk is van 
temperaturen, vochtigheidsgehalte van de atmos
feer, verdeling van de inkt ten gevolge van de 
tekening etc. Normaal papier komt dus niet in aan
merking. Een maatbestendig tekenpapier dat even
tueeI brl1ikbaar is, is het "Correctostat" papier dat 
gelaagd is met aluminiumfolie. Nadat de tekening 
op maatvast materiaal gemaakt is, moet cen maat
bestendig moederraster van deze tekening vervaar
digd worden. Eventueel is het ook mogelijk zonder 
voorafgaande tekening direct een moederraster te 
vervaardigen. Van dit moederraster moeten maat
vaste negatieven gemaakt worden, die tenslotte 
voor het kopieren gebruikt worden. Er wordt een 
rnoederraster gemaakt omdat de negatieven ten ge
volge van beschadigingen tijdens het gebruik slechts 
een beperkte levensduur hebben. 

Voorbeelden van toepassingen van de kopieer* 
methode. 

Enige voorbeelden mogen het nut van de toepas
sing van een lijnennet demonstreren. 
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Fig. 2. Boldeukproef. 

de boldeuk liggen, het meeste gerekt zijn in de 
radiale riehting. Een voor de meting meer toeganke
lijk beeld wordt verkregen door in plaats van een 
ruitjesraster cirkels met radialen te nemen. Dit geldt 
voor aUe cilindersymmetrische problemen. 

Figuren 3 tim 6 geven voorbeelden van dieptrek
proeven. 'Figuren 3 en 4 geven bekertjes, die ge
trokken zijn uit vrij goed isotroop materiaal echter 
voorzien van verschillend netwerk. In de figuren 
5 en 6 zijn bekertjes afgebeeld, die getrokken zijn 
uit anisotroop materiaal. 

In figuur 3 met het millimeterraster is duidelijk te 
zien, dat de stuik van het materiaal groter is naar
mate men de rand van de beker meer nadert. 

In figuur 4 was het plaatje voor de proef voor
zien van een poolcoordinatensysteem met cirkels 
en radialen. Na de deformatie lopen de radialen op 

Fig. 1. Trekproef aan platte proefstaaf. 

Figuur 1 geeft een voorbeeld van cen platte trek
staat, die voor het trekken van een millimeternet
werk voorzien is. Het beeld van het netwerk in de 
buurt van en in de taille is zeer instructief en opent 
de weg am experiment eel iets meer te weten te 
komen van de deformaties. 

Figuur 2 geeft een voorbeeld van een boldeuk
proef. Op het cirkelvormige plaatje was voor de 
proef een ruitwerk van millimeters aangebracht. 
Vit het verloop van de Iijnen in de flens na het 
trekkcn kan direct geconcludeerd worden, dat de 
volumeelementen van de flens, die het dichtst bij 

de cilinderwand evenwijdig, waar dus uit voIgt, 
dat de stuik eveneens toeneemt naarmate men de 
rand van de beker nadert. Het is nu mogelijk om de 
deformaties in radialen en tangentiele dchting te 
meten. 

In de figuren 5 en 6 is de'invloed van de aniso
tropie duidelijk te zien. 

In figuur 5 was het plaatje voor de deformatie 
voorzien van cen millimeterraster. In het gebied 
waar de anisotropie aanleiding geeft tot uitstekende 
randen neemt de stuik minder sterk dan normaal 
toe en in het gebied van inspringende randen is de 



Fig. 3. Bekertje met millimeterraster. 

Fig. 4. Bekertje zonder oren met pooicoordinatenraster. 

Fig. 5. Bekerlje met oren en millimeterraster. 
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stuik sterker dan normaal. hetgeen te concludercn 
is uit de keerpunten in de krommen. 

Dit wordt nog duidelijker gedemonstreerd in 
figuur 6 waar het plaatje v66r de deformatie voor
zien was van een poo!coordinatensysteem. 

De stuik blijkt in de cilinderwand eerst meer dan 
normaal te zjjn en verder op naar de rand toe min
der dan normaal, wanneer men zich op een radiaal 
naar het uitstekende deel van de rand beweegt. 

Conclusie. 

Om een inzicht te verkrijgen in de deformaties, 
die optreden bij niet-verspanende bewerking kan 
cen gunstig gekozen lijnennet, aangebracht op het 
opperviak van het te deformeren metaal, zeer goede 
diensten bewijzen. Het lijnennet moet echter aan 
bepaalde eisen voldoen am bruikbaar te zijn. Uit 
het voorafgaande blijkt, dat het kopieerprocede, dat 
in de reproduceertechniek toegepast wordt, een 
lijnennet levert, dat aan aIle eisen voldoet, mits 
het uitgevoerd wordt zonder het zg. emailleren en 
etsen. Er moet echter zeer speciale zorg besteed 
worden aan de vervaardiging van het negatief, dat 
gebruikt wordt am het lijnennet te projecteren. 

0) Dit moet geschieden met actinisch licht, d.w.z. licht 
met een hoog percentage aan ultraviolette stralen. 
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