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A. Doel: Het v€lrkrijgen van €len vormgetrouwe, ko,pie van een stempel 

waaraan diverse slijtage fenom.enen te mE;ten zijn. 

B. Reden: Het direkt aftasten van radioaktief gereedschap heeft 

twee, nadelert: 

1. Reproduceerbaar demonteren en monteren van 'de'snijd~r 

is n:!:et weI mogeli;jk,. , 

2. Stringente voorzcirgsmaatregelen noodzakelijk t.a.v. 

de veiligheid. 

Op grond hiervan gezocht naar een techniek omeen 
" 

. negatief, of positief, van de snijder te maken terwijl 

deze in de p~rs' ge~onteerd blijft. 

c. Hoordindeling onderzochte technieken: 

1.Afdruktechhiek;; de afdruk. of negatief; wordt. 'opgevuld en 

levert bij doorzagEm het, profiel over de snij-

. kant I 

2 .Afg:ietsel techniekj het profiel over de sni.:ikant wordt vastgelegd , 

in het afgiet6~1, 

3.Afdruktechni~k; door het negatief'te galvaniseren ontstaat 

€len kopie. 

,D. Afdruktechniek: 

is schematisch weergegeven in fig. 1 

,1 • ~ :,~,fgr.u~hou~er on~~r,- ,?,nijder" p1.aa tse 
2. Sn~der inhBuderlaten zakken 
3: 'A.fdr~kmaE·sa' ,,?-anbren'gen' ... ui tharden 
1+.' Sriijder uittrekken 
5. Opvulmassa aanbrengen -+ lfitharden -4-

e n6n 
4 ~ 

fig. 1 

6. Profiel bek:ijken onder profielprojektPr en/of miktoskoop. 

. .' 
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o Te vari;ren grootheden: 

5 Gebruikte materialen: 

als afdrukmassa: , 

1Q 

als opvulmassa .' 

15 

20 

25 Onderzochte kombinaties: 

afdrukmassa ·opvulmassa 

30 - technov~et woodsmetaal 

35 -

araldiet 

lame lIon 
c-

agomet 
II dik If met 
nagellak 

45 r- agomet 
11 dun /I met 
nagellak 

devcon 
50 1- lood devcon 

werkplaot.tec hn lek 

biz. 3 van 5 biz. 

1. Afdrukmas.sa 

2. Opvulmassa 

a. technoviet' 

a. woodsmetaal 

b. araldiet .. 

c. lamellon 

d.· agomet 

stof 

met nagellak als kleur-

e. agomet 11 dun !1 rpet nagellak als kleur

stof 

f. devcon. 

resultaat 

optisch goed kontrastj door II hoga II smelt 

temperatuur van woodsmetaal ( + 80 °c ) -
plastische vervorming van het technoviet 

neg-stief. 

optiseh sleeht kontr8.Rt. 

optisch goed kontrast. 

optisch goad kontrastj droogUjd ca. een 

~i~ek. 
-

niet te onderzoeken ; wordt niet voldoende 

hard •. 

optisch goed kontrast. 

optisch goed kontrastj bjj balf/arkan traden 

door de zachtheid van het lood aanzienljjke 

'vormonnauwkeurigheden op. 
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'Opmerkingen:' 1. De afdruk in het lood werd verkregen door het ,lood 

Konklusie: 

. t'cvoor,te boren II met </> 8 rmn, en de sn:ijder (1) 10 mm) 

in het lood te drukken. 

2. Het uittrekken van de snijder uit het technoviet 

gaat gepaard met aanzienl~Ke trekkrachten waardoor 

vormonnauwkeurigheden ontstaan. 

Geen der bovengenoemde kombinaties voldoet aan ons doel. 

A~gietseltechrtiek: 

qm afdruk beschadigineen bij het ui t trekken van de snjjder ui t het 
negatief'te voorkomen t werd de lossende houder ( fig. 2 ) ontworpen, 

. waarbijeen direkt profiel over de sn:ijkant ontstaat. 

~!. 
proJi.e.l Oller de ~n~k.Q.t\t. 

) 

Gebruikte gietmaterialen: a. technoviet 

h. 'lIoodsmetaal· 

Resultaten: 

technoviet: .. ~te dik vloeibaar ( vult de gietholte niet op:). 

N.B. Door het harde~percentage te veranderen is dit 

te verhelpen, waarbjj dan '.echter" tT slinkhol tee ':.' 

ontstaan. 

woodsmetaal: De cohesieve werking van het woodsmetaal en/of de 

korte stoltjjd zjjn oorzaak van een onna.uwkeurige 

afdruk. 
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~onklusie: Deze techniek is niet geschikt, wegens ongunstige 

eigenschappen van de gietmaterialen. 

Prognose: . Hogelljk :zijn betere gietmaterialen te vinden. 

F. Afdruktechniek in elastisch vormhoudend materiaal: 

Eveneens ter voorkoming van afdrukbeschadiging;en bij het ui t trekken 

is a,lsafdrukmassa een in tandtechnische labora toria toee;epast 

elistisch materiaal op rubber basis ge~ruikt ( mark: Lastic 3 c ). 
Door galvaniseren van de afdruk ?OU een positief kunnen worden vir

kr.E'!gen. 

Daar het materiaal niet bestendig bleek in het vakuum van de opdamp

installatie, noodzakeltk vear het aanbrengen van een geleidende 

al~ basis VOar het galvaniseren, kon rieze methode niet vaortgezet. 

worden. 

Resultaat: Nihil. 

----"------------------------
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