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I Xerox Corporation, 
i ROCHESTER, Few York, Verenigde Staten van Amerika. 
| Xeroradiografische plaat. 

De uitvinding heeft betrekking op xeroradiografische 
platen en op een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke pla-
ten onder handhaving van de hoge mate van diagnostische nauwkeurig-
heid, gevoeligheid, snelheid en gebruiksgemak, noodzakelijkerwijs 
gepaard gaande met modern medisch en industrieel gebruik. 

Bij xerografie wordt, zoals in het Amerikaanse octrooi-
schrift 2.297*691 beschreven, een orgaan toegepast, dat gevoelig is 
voor activerende straling, zoals lichtstraling of uit fotonenbestaan 
Lde straling, en dat in het algemeen een fotogeleidende isolerende 

10 ! laag omvat, welke is aangebracht op een geleidend steunorgaan. lek-
1 
trostatisehe latente beelden worden op het orgaan gevormd door selec 
tieve geleiding of dissipatie van een elektrostatische lading door 

• de werking van activerende straling, zoals een lichtbeeld of een op-
I tisoh beeld in het zichtbare of niet-zichtbare deel van het spectrum 

15 ! op de fotogeleidende laag. Normaliter wordt dit bewerkstelligd door 
een uniforme elektrostatische lading op de laag aan te brengen, en i j de geladen laag te belichten met een optisch beeld, waardoor de laag 

• selectief geleidend wordt in het geactiveerde gebied. t 
! Als gevolg van een relatief betere benutting van rönt-

20 { genstralen door fotogeleidende lagen vergeleken met korresponderende 
i zilverhalide-elementen (geen fluorescerende schermen), en de inhe-
rente snelheid en het gemak van droge ontwikkeling, is het gewenst 

. xerografische technieken toe te passen voor medisch diagnostische 
; doelen. Deze zeer gespecialiseerde toepassing maakt het echter niet i - * 25 ! mogelijk een aantal fundamentele problemen, die in het algemeen bij 
| xerografie een rol spelen, te omzeilen, terwijl tevens een aantal 
1 _t | nieuwe problemen rijst. Zo dienen bijv. voor streling in het algemeen 
! gevoelige organen een elektrostatische lading veel langer vast te i 
jhouden dan bij snelle kopieerinriehtingen het geval is. Een geringe 

50 ! donkerontlading dient echter gepaard te gaan met een naar verhou-
ding grote geleiding bij belichting, zodat de lading van de plaat 1 
{ snel kan worden gedissipeerd. De noodzaak van zowel micro als ma-
i-jjrodifferentia is zo groot, dat de lading in een door straling ge-



troffen gebied bij benadering de nulpotentiaal dient te hebben. Een 

ander probleem heeft betrekking op de noodzaak van zeer zorgvuldige 

controle ten aanzien van de continuïteit, de kwaliteit en de dikte 

van de diverse plaatelementen, zoals het substraat, de lading blok-

kerende en fotogeleidende lagen, zodat een van groot belangzijnde 

eigenschap, zoals een bepaald diagnostisch resolutieniveau voort-

durend kan worden gehandhaafd. Kortom, het is gewenst, dat de op de 

plaat betrekking hebbende variabelen primair zijn beperkt tot ma-

thematische funkties van de mate, waarin röntgenstraling weefsel 

10 penetreert. 

Bij de vervaardiging van dergelijke platen is het nood-

zakelijk een aantal zeer dunne, nauwkeurig aangebrachte, lagen aan 

te brengen onder een hoge mate van zuiverheid in een zorgvuldig 
f . 
| gecontroleerde omgeving. 

15 j ' Kaast de gebruikelijke problemen bij de fabricage is 
i 
j gebleken, dat de maskers of patronen, die benodigd zijn om nauwkeu- • 
{ 

I rig fotogeleidend materiaal aan te brengen en om geschikte marges 

, langs de kanten van de gerede xeroradiografische platen te handhaven i 
; verantwoordelijk zijn voor sommige gebreken. In het bijzonder is ge-
i 

20 i bleken, dat stofdeeltjes en krasjes aan de binnenzijde van een mas-

ker of patroon het mogelijk maken dat zeer kleine onregelmatigheden, 

| zoals blaasjes, randjes of andere uitsteeksels worden gevormd in de 1 
| fotogeleidende laag die aan de marge van de plaat grenst of die in 

! de marge van de plaat ligt. ÏTormalitêr zijn aanwezigheid van. derge-

25 lijke kleine gebreken en resulterende onregelmatige veldstromen niet 

. waarneembaar tot de gerede plaat bij wijze van test is opgeladen en 

: ontwikkeld. 
I 
| ' De uitvinding beoogt het elektrische effekt van derge-
i I lijke marginale onzuiverheden in een gerede xeroradiografische plaat 
1 

30 i te minimaliseren of te vermijden, teneinde de plaat geschikt te ma-

| ken voor het beoogde doel. 

j De uitvinding heeft betrekking op in de marge gemetalli-

, seerde xeroradiografische platen en op een werkwijze voor het mini-

, maliseren van ongewenste abnormale elektrische veldpatronen in de 

25 ' platen, die primair het gevolg zijn van randonzuiverheden in de foto-
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j', ~ '. "' • " * * - -. 
[ geleidende laag en/of de daaropliggende lagen. 
j Platen van de beschouwde soort omvatten hij voorkeur een ' 
j metalen of met metaal bekleed substraat, een ladingblokkerendé laag, 
en tenminste een daarop aangebrachte fotogeleidende laag. De fotoge-

5 '! leidende laag is plaatselijk geaard langs de rand van de plaat door ; 
een metalen lading geleidende laag, die in hoofdzaak-over de marge 
en het randgebied van de plaat is aangebracht. 

De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze ; 
voor het minimaliseren van elektrische veldpatronen, die leiden tot 

10 I ongewenste verschijnselen na het afdrukken, die samenhangen met onre-
gelmatigheden aan de rand en in de marge van het plaatoppervlak, door 
aan de marges en de randen van de plaat een laag van ladinggeleidend 
metaal aan te brengen. 

Gebleken is dat hiertoe bijna elk ladinggeleidend metaal 
15 S kan worden gebruikt, indien het gelijkmatig wordt aangebracht en re-i i delink hecht aan het margegebied van de gerede plaat in de vorm van i 

! een film of een patroon. Bij voorkeur is het ladinggeleidende metaal 
; echter aluminium, een aluminiumlegering, nikkel, zilver, een zilver-
; legering, koper, staal, of messing. Bijzonder geschikt zijn zeer zui-

• 20 i vere metalen, zoals aluminiumlegeringen, die commercieel verkrijg-
| baar zijn en die op eenvoudige wijze onder vacuum kunnen worden aange-
j bracht op het margegebied van de gerede of gedeeltelijk gerede plaat, 

. | Indien gewenst kan het ladinggeleidende metaal echter ook een metaal 
i zijn, dat kan worden aangebracht door schilderen, zeefdrukken of met 

25 • inktdrukken, enz., hetgeen geacht moet worden binnen het kader van 
de onderhavige uitvinding te vallen. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschre-
i ven met verwijzing naar de bijgevoegde tekeningen van een uitvoe-
J ringsvoorbeeld* xero ' • 

50 ; Figuur 1 toont een geschiktT^diografische plaat, waar-
1 op de uitvinding van toepassing is; en ' 
!. figuur 2 toont in hoofdzaak een vergrote, gedeeltelijke : 
, dwarsdoorsnede van de plaat van figuur 1. : 
! De figuren tonen een element 11, dat een geschikt xero-i • ; • 55 ' radiografisch substraat is, zoals aluminium, met aluminium beklede j 

I 
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I materialen, zoals een kunststof of minder edele metalen, nikkel, 
messing, roestvrij staal, tantaliura, magnesium, molybdeen, of com-
binaties daarvan. 

Een element 12 representeert een geschikte xerografische 
ladingblokkerende laag, zoals een organisch dielektrisoh materiaal, 
of een metaaloxydelaag. 

Als het substraatmetaal een spontane oxydevormer is, 
zoals aluminium, wordt het metaal bij voorkeur eerst ontvet en worden 
bestaande poreuse oppervlakteoxyden verwijderd door gebruikmaking van 

10 | baden met een oplosmiddel en/of in de hendel verkrijgbare bijtende 
} schoonmaakmiddelen, voordat een dikke uniforme dielektrische blok-
! keerlaag wordt aangebracht. Deze lagen omvatten bij voorkeur een 
j oxydelaag, zoals aluminiuwoxyde (25-200 2) of een of meer polymere' 
dielektrische lagen (ongeveer 0,1 tot 2yu). Beide typen zijn beschre-

15 I ven in het Amerikaanse octrooischrift 2.901.348» Geschikte organische i 
j ladingblokkerende lagen zijn bijv. polybenzimidazool, polyester, poly-
' urethaan, polycarbonaat of een epoxyhars. ' • 
, Organische dielektrische ladingblokkerende materialen, 
i zoals in het bovenstaande beschreven, kunnen worden aangebracht op 

•20 i een basis of substraat door het gieten van een oplossing of met be-
| hulp van andere bekende technieken, en de korresponderende metaal-
' oxydelagen kunnen bijv. worden aangebracht door thermische oxydatie, 
i anodische oxydatie of door gloeiontlading onder een druk die een ge-
I deelte van de atmosferische druk is. 

25 , Deze laatste stap wordt het beste uitgevoerd door een 
• geschikt gemodificeerde inrichting voor het onder vacuum aanbrengen 
;, van lagen leeg té pompen tot een druk van ongeveer 5x10 Torr en 
i vervolgens te vullen tot ongeveer 30 micron luchtdruk. Een druk van 
i ongeveer 5-20 micron verdient in het algemeen de voorkeur, afhanke- • I 

30 i lijk van de toegepaste gassen. Ofschoon lucht onder gereduceerde druk 
1 aanvaardbaar is, kan het soms de voorkeur verdienen diverse 8lterna~ 
i 

i tieve mengsels van inerte, ionenproducerende en oxyderende gassen' te : 
gebruiken bij vergelijkbare drukken. Zo kunnen bijv. mengsels van 

; argon en zuurstof, argon en lucht, argon en C0o of een mengsel van I d \ 
35 ! stikstof en zuurstof, enz. worden toegepast. In elk geval dient ech- -
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ter de hoeveelheid beschikbare zuurstof voor initiele oxydatie van het 
jsubstraat niet minder te zijn dan ongeveer van het volume van de ; 
[beschikbare gassen, en een gloeiontlading dient in stand te kunnen i 
worden gehouden. : 

Het in stand houden van een bevredigende gloeiontlading 
teneinde een initieel ionenbombardement en oxydatie van het substraat 
te effectueren, kan worden gerealiseerd met een gelijkspanningsveld 
met een potentiaal van ongeveer 1500 V tot ongeveer 5500 V, en een 2 kathodestroomdichtheid van ongeveer 0,05 tot 0,5 mA/cm , afhankelijk i 

10 }van het soort en de druk van het gas, dat wordt gebruikt om de ionen 
{te vormen. Het is ook mogelijk een laag frequente gloeiontlading van 
|ongeveer 60 tot 400 Hertz, een potentiaal van ongeveer 500 tot 
! ongeveer 1400 V en een in hoofdzaak gereduceerde stroomdichtheid van / 2 ' | ongeveer 0,01 tot 0,15 mA/cm te gebruiken. . 

15 : Een element 15 representeert een of meer fotogeleidende 
| lagen, die bij voorkeur, doch niet uitsluitend, van anorganische aard 
'zijn. Van bijzonder belang zijn bipolaire ioniseerbare fotogeleiden-
ide materialen; bijv. selenium en korresponderende legeringen daarvan j 

20 . met arsenicum, tellurium, germanium, antimonium, bismuth, en/of 
i een of meer halogenen, zoals chloor, broom of jodium. Dergelijke foto-
• geleidende materialen kunnen worden verkregen door selenium tezamen 
met kleine hoeveelheden van een of meer van de bovengenoemde lege-
[ringen en/of een halogeen te verwarmen in een afgesloten houder. Een 

25 I dergelijke laag heeft bij voorkeur een dikte van ongeveer 100 tot 
I 350 micron afhankelijk van de relatieve hardheid van de bij het be-
lichten te gebruiken straling. Dit hangt weer af van de diepte en 
.de aard van het te onderzoeken gebied en de relatieve gevoeligheid i 
ivan de aan de straling bloot te stellen organen. 

50 i 'De bovengenoemde fotogeleidende laag kan op verschillen-: 
i de manieren worden aangebracht, doch wordt bij voorkeur door opdampen 
' in een opdampinrichting bij origeveer 5x10~^ Torr aangebracht. • 
[ Voorafgaand aan het verstrijken van een tijdinterval, i 
: dat voldoende lang is om een oxydebarrierelaag van ongeveer 10 tot 

35 , 200 % dikte op het substraat te vormen, en aangenomen dat het sub-
I straat op een geschikte temperatuur (55 tot 60°C) is gebracht door een 
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|ionenbombardement of op andere wijze, kan het in de marge bedekte 

oxydedragende substraat ook gelijktijdig worden blootgesteld aan een : 

damp van de geladen en ongeladen fotogeleidende deeltjes, die afkom-

stig zijn van een verhitte fotogeleidende bron, door de damp in en 

nabij een gebied van een gelijkspanningsgloeiontlading of in een ge-

.bied, waar laag frequente gloeiontlading plaatsvindt, te brengen. 

Onder de laatstgenoemde omstandigheden is gebleken, dat zowel nega-

tieve als positieve ionen met hoge energie van het bipolaire fotoge-

leidende materiaal worden gevormd in bevredigende hoeveelheden en on-

10 der omstandigheden, die gunstig zijn voor een efficiente neerslag op 

de substraatelektrode. 

! In de praktijk wordt de fotogeleidende laag indien ge-
t -5 
j wenst aangebracht, door de druk op een waarde van 5x10 Torr te 

| brengen en vervolgens de opdampkamer te vullen met argon, stikstof, 

15 jxenon of een soortgelijk inert gas, dat de gloeilading onderhoudt, 

j tot ongeveer 5 a. 50 micron. Door deze techniek wordt effectief de 
i 

; relatieve concentratie van zuurstof gereduceerd en wordt een adequa- : 

i te verplaatsing van het meer losjes klevende fotogeleidende materiaal 

; gewaarborgd, 

20 1 Daar het belangrijkste voordeel van het aanbrengen van 

| geïoniseerd fotogeleidend materiaal op het metalen substraat betrek-

jking heeft op een verbeterde duurzaamheid en verbeterde hechting on-

| der buiging, is een relatief dunne laag zeer geschikt voor platen. 
I In het algemeen is een dikte van 1 a 10f° van de totale dikte voldoen-

25 ; de, waarbij het aanbrengen van de laag in hoofdzaak geschiedt met 
- 5 

( conventionele vacuum technieken bij een druk van ongeveer 5x10 Torr. 

;• Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het mogelijk alle fotogeleiden-
1 
lde en blokkerende lagen aan te brengen met behulp van een gloeiont-'. 
1 
jladingsproces of geen enkele. 

30 j , In de figuren 1 en 2 is een in de marge gelegen onzuiver-

' heid in de fotogeleidende laag van een plaat aangegeven als een klein 

•uitsteeksel of puntje 16, hetgeen meestal het gevolg is van een kras, 

.een kromtrekking, of een putje in het masker (niet afgebeeld), dat 

, bij het aanbrengen van de fotogeleidende laag werd gebruikt. Door i ' 
55 1 dit kromtrekken en dergelijke kan verdampt fotogeleidend materiaal 

7 6 TG~27 4 
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zich verplaatsen of infiltreren onder en langs de rand van het mas-
ker. 

Een element 15 representeert een naar keuze aangebrachte 
beschermende deklaag, die op de xeroradiografische plaat is aange-

. 5 bracht voorafgaand aan het initiele testen en metalliseren (15)« Dit 
materiaal kan worden aangebracht door spuiten of op andere bekende 
wijze en heeft bij voorkeur een dikte van ongeveer 1000-5000 en 
moet lading-verplaatsing en/of gaten verplaatsing toestaan afhanke-
lijk van de aard van de beoogde initiele oppervlaktelading, die op 

10 de plaat dient te worden afgebeeld, Een dergelijke materiaal kan een 
geleidend, vochtbestendig organisch polymeermateriaal zijn. Een ge-
schikt materiaal is bijv. beschreven in het Canadees octrooi 938.143» 
Zulk materiaal omvat laagsamenstellingen, die' (a) ongeveer 1-71 gew.$ 

| van een voor vocht ongevoelige,filmvormende organische, oplossende 
15 | en oplosbare hars., (b) ongeveer 16$ tot 71$ polyester en (c) onge-

i 1 1 1 3 | veer 5i» tot 35$ polyurethaan met een weerstand van 10 tot 10 
| ohm/cm, bevatten. ' 
. Be voor vocht ongevoelige, organische' oplossende en op- . i 

' .losbare film-vormende harsen kunnen bijv. de meeste thermoplastische 
20 i harsen omvatten..Geschikte harsen zijn polyvinylchloride, polyvinyl- . 

:'fluoride, polyvinylideenchloride, polyisobutyleen en copolymeren i • 
; daarvan. Voorkeurscomponenten zijn vinylcopolymeren en copolymeren 
| van vinylideenchloride en acrylonitrile. 
j Filmvormende polyesters, die in de uit drie componenten 

25 ; bestaande deklaag-samenstelling kunnen worden gebruikt omvatten een 
filmvormende polyester, zoals op conventionele wijze wordt vervaar-
|digd door een anhydride of een dubbelzuurchloride met een diol te 
ldoen reageren in aanwezigheid van een katalysator. Voorbeelden van 
|harsen uit deze groep zijn polytereftalaten van etheenglycol of 1,4-

30 . bis-(hydroxymethyl)cyclohexaan; polycarbonaten zoals polybisfenol-
|1-carbonaat; en polyadipaten van etheen, propeen, en buteenglycols. 
! De derde of polyurethaanharscomponent, die in de dek- r 

'laag kan worden toegepast, omvat in hoge mate dwarsverbindingen-ver-11 13 ; tonende polyurethanen met een weerstand van ongeveer 10 tot 10 • . 1 • 35 !ohm/cm en die zijn vervaardigd met behulp van basische reaktie V8n een 
• ! 
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; isocyanaat met een alkohol of een ester. Een voorbeeld van dergelijke 
I polyurethaanharsen zijn de harsen, die zijn vervaardigd door tolueen 
| diisocyanaat of difenylmethaan-4j4'-diisocyanaat te laten reageren 
met een alkohol. 

Een element 15 representeert schematisch een voor aar-
ding dienende geleidende metalen laag, die op Jiet oppervlak van de 
marge en de rand van de plaat is aangebracht. 

In de praktijk overlapt de gemetalliseerde laag 15 de 
vrije marge en de rand van de plaat ter plaatse van de onzuiverheden 

10 of is daar tenminste in aanraking met de vrije marge en de rand van 
de plaat. Dit ia onafhankelijk van het feit of een polymere deklaag 
14 al dan niet eerder is aangebracht en/of de lading blokkerende laag 
in de omgeving van de onzuiverheid spontaan is gevormd of op een 
andere wijze, zoals in het bovenstaande is beschreven, is aangebracht. 

15 Teneinde de marginale gebieden van gebreken vertonende 
j platen van het beschreven soort te voorzien van een me taallaag, wordt 
• bij voorkeur een roestvrij stalen masker of een soortgelijk masker 
I over het actieve deel (het beeldontvangende deel) van de plaat aan-
; gebracht, waarna de metalen laag door schilderen, spuiten of in vacuum 

20 1 opdampen wordt aangebracht op de niet bedekte marginale gebieden. De 
| metalen laag kan aanzienlijk varieren afhankelijk van de relatieve 
j geleidendheid, de flexibiliteit en de hechting aan de onderliggende i i 
i lagen. In het algemeen kan echter worden gezegd, dat een laag van 
i ongeveer 2000 tot 5000 2 dikte voldoende is. 

25 • I Zoals reeds eerder werd opgemerkt kan het soort lading-
, geleidende metaal varieren, zolang het maar geschikt is voor de fun-
damentele xerografische funkties, voldoende duurzaam is, en aan de 
bovenzijde en de rand van de plaat hecht. j 

j Thans zal een voorbeeld worden beschreven van een voor-
50 | keursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding. 

Voorbeeld 
Zes platen van ongeveer 22,5 x 30 cm met een dikte van ' 

. ongeveer 0,225 mm van een aluminiumlegering nr.1175 werden ontvet in 
| een trichlooretheenbad, met water gewassen, gedurende 10 minuten bij ' i 0 

35 1 60 C ondergedompeld in een verdunde bijtende oplossing, roet water ge-
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j , 
i wassen, gedurende ongeveer een halve minuut ondergedompeld in gecon-

j treerd salpeterzuur en vervolgens afgespoeld en gewassen in gedeioni-
i 
weerd water gedurende ongeveer 30 minuten. De verkregen platen, die 

in het volgende zullen worden aangegeven met S-1 tot en met S-é, wer-

5 den in een vacuuminrichting voor het aanbrengen van legen geplaatst 

op een geaarde zeszijdige roteerbare doorn ongeveer 37% cm boven een 

zwevende zelfverwarmende roestvrij stelen smeltkroes, die een foto-

geleidende seleniumlegering omvatte, irt hoofdzaak bestaande uit 99»5f° 

selenium, 0,5$ arsenicum, en ongeveer 10 ppm chloor. Een hoogspan-

10 ningsgloeistaaf (5000 Y) is stationair aangebracht ongeveer 25 cm 

van de as van de doorn in de 10 uur-stand ten opzichte van de as van 

de doorn en naar de doorn en de aangebrachte platen gericht, waarbij 

een hol roestvrij stalen rechthoekig masker over elke plaat is be- ; 

vestigd teneinde de plaatmarges te vormen. 
• -5 

15 Nadat de vacuuminrichting is leeggepompt tot 5x10 Torr 

en weer is gevuld tot een druk van 20 micrometer kwik wordt een nega-" 

tieve spanning van 3OOO V toegevoerd aan de gloeistaaf gedurende"on-

| geveer 10 minuten teneinde de drie testplaten te verhitten en uniform 

; te oxyderen. De gloeistaaf wordt dan uitgezet, en de druk in de va-
• . -5 '20 1 cuumxnrichting verlaagd tot ongeveer 5x10 Torr, waarna de smelt-

' kroes wordt verhit tot 280°C en op deze temperatuur wordt gehoudên 

gedurende ongeveer 80 minuten, teneinde fotogeleidende lagen te ver-

krijgen met een dikte van ongeveer 300 micrometer. Tijdens deze beide 

! stappen wordt de doorn voortdurend geroteerd met een snelheid van 

25 : 10 omwentelingen per minuut teneinde een uniforme behandeling van de 

; drie testplaten te verkrijgen. De verkregen platen worden vervolgens 

; geköeld en uit de vacuuminrichting verwijderd. De rechthoekige mar-

ï ginale maskers worden dan van de drie platen S-1 tot en met S-3 ver-1 • 
jwijderd, door onderdompeling in een volgens het Canadees octrooi-

i 

30 j schrift 9 3 8 . 1 4 3 vervaardigde uit drie componenten bestaande polymere 

jhars van een laag voorzien en gedroogd. Alle zes platen worden dan in, 

! een xerografische machine model D geplaatst, opgeladen tot 800 V en 

• belicht volgens een standaardpatroon. De ontwikkelde kopieën worden j 

i vervolgens gecontroleerd op karakteristieke afdrukonregelmatigheden j ? j 
35 1 langs de marges. De platen S-1, S-4 en S-6 vertoonden vier of meer ! 

I- ' ! 
! • • - - • I I ; j , .I 
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10 

15 

onregelmatigheden. Be platen S- 1 en S-4 werden vervolgens weer in 
een vacuuminrichting geplaatst, waarbij de margegebiéden werden be-
dekt met-roestvrijstalen maskers, waarna de platen gedurende 1 minuut 

-5 
in de vacuummrichting bij een druk van 5*10 Torr op een waterge-
koelde plaat boven een middels schuifweerstanden verhitte geisoleer-
de smeltkroes, voorzien van puur aluminium, en werkend bij ongeveer 
1800°C, blootgesteld. Be stap van het metalliseren wordt herhaald 
met de plaat S-6, waarbij echter puur zilver wordt gebruikt als vul-
ling van de smeltkroes, en de smeltkroes wordt bedreven bij ongeveer 
1000°C. Be platen S-1, S-4 en S-6 worden dan nogmaals geladen, be-
licht en ontwikkeld op de machine model B en de verkregen positieve 
afdrukken werden geevalueërd en beschreven in de onderstaande tabel I. 

TABEL j[ 
Metalen laag 
aluminium 
aluminium 
zilver 

| xEx- geen enkele van de oorspronkelijke marginale onregelmatigheden 
, opgemerkt in de positieve afdruk. 

20 i VG - een oorspronkelijke marginale onregelmatigheid opgemerkt, doch i " 
; aanzienlijk kleiner van afmetingen. 
j G ~ alle oorspronkelijke marginale onregelmatigheden opgemerkt doch 
i met aanzienlijk kleinere afmetingen. 

Monster 
S-1 
S-4 
S-6 

Pol.ymere deklaag 
ja 
neen 
neen 

Plaatkwaliteit 35 
Ex 
. VG 
VG 

! 
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I CONCLUSIES 
1, Werkwijze voor het minimaliseren van elektrische veld-

patronen, die ongewenste afdrukeffekten tot gevolg hebben, samen-
hangend met onregelmatigheden aan de rand en de marge van het plaat-
oppervlak, welke samenvallen met het laden, belichten en ontwikke-
len van een xeroradiografische plaat met een substraat, een lading-
blokkerende laag, en tenminste een fotogeleidende laag, met het ken-
merk, dat in de marge en op de rand van de plaat een laag van lading-
geleidend metaal wordt aangebracht. 

10 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
het ladinggeleidende metaal een van de volgende metalen is: aluminium, 
aluminiumiegering, zilver, zilverlegering, koper, staal of messing. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
het ladinggeleidende metaal aluminium of een aluminiumiegering is en 

15 wordt aangebracht op tenminste een plaatmarge. 
4» Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,dat 

het aangebrachte ladinggeleidende metaal zilver of een zilverlegering 
i is en is aangebracht op tenminste een plaatmarge. 
; 5» Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat i 

20 i het ladinggeleidende metaal onder vacuum als een laag wordt aange-
• bracht. i 
! 6. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat i 
j het ladinggeleidende metaal wordt aangebracht over een dunne orga-
| nische deklaag, die ladingdragers of gaten geleid. 

25 : 7» Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat 
de deklaag polyurethaan omvat. r 

; 8. Xeroradiografische plaat, gekenmerkt door een meta-i 
I len of' met metaal bekleed substraat, een ladingblokkerende laag en 
i l tenminste een fotogeleidende laag die daarop is aangebracht, waarbij . 
i 1 

30 i de fotogeleidende laag plaatselijk is geaard langs de omtrek van de i 
j plaat door een metalen ladinggeleidende laag, die in hoofdzaak over 
! de marge en randgebieden van de plaat is aangebracht. r 
; 9* Xeroradiografische plaat volgens conclusie 8, met ; 
t het kenmerk, dat de aan de omtrek aangebrachte metalen ladinggelei- • i 1 

35 i dende laag aluminium bevat. j 
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10. Xeroradiografische plaat volgens conclusie 8, met het 
kenmerk, dat de aan de omtrek aangebrachte metalen lading-geleidende 
laag zilver bevat. 

11. Xeroradiografische plaat volgens conclusie 8, 'met 
het kenmerk, dat een polymesre ladinggeleidende deklaag over de foto-
geleider is aangebracht en onder tenminste een deel van de langs de 
omtrek aangebrachte metalen ladinggeleidende laag. 

12. Xeroradiografische plaat volgens conclusie 8, met 
het kenmerk, dat de fotogeleidende laag een dikte van ongeveer 100yu 

10 tot 350yU heeft en een seleniumlegering omvat. 
13. Xeroradiografische 'plaat volgens conclusie 9> 

met het kenmerk, dat de fotogeleidende laag een selenium-arsenicum-
legering omvat, die een halogeenbevat. 
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