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1 o Mikor használják a kontakt fényképezést éa mikor nemf
Ha a nagyközönség számára tárgyalják - szóban vagy Írásban - 

a fényképezés kérdéseit, a tárgyaló-s többnyire a fényképezőgép hasz
nálatára és az ezzel kapcsolatos dolgokra szorítkozik* Olykor még 
úgy mellékesen megemlítik, hogy fényképmásolás vagy kopirozás ia van 
a világon* De azt a benyomást ritkán vagy sohasem keltik az almondót 
tak vagy megírták, hogy a fénymásolás vagy a kontaktfényképezés a 
fényképezés igen fontos módja*

Általában a kontaktfényképezés kevésbé mutatós,, mint a fényké
pezőgéppel végzett fényképezés, és nem is alkalmas annyira népsze
rű célokra* Ezzel szembea igaz az, hogy a korszerű könyvnyomtatási 
eljárások,, nevezetesen az offszet és a x-asztermélynyomáa , elképzel
het et.lenek lennének és olyan sokszorosító üzemek,, mint a fénymásolók 
és a fotókópia készítőknem működhetnének, ha nem lenne kontaktfény 
képezée*

Még a legtöbb arckép és reklámfényképész sem lehet meg telje
sen a kontaktéayképezés nélkül,, habár ezek ma kevesebbet használják, 
mint régebben* Az amatőröknél azonban gyakorlatilag a feledés homá
lyába merült*

y c o o o e

go Átvilágítás és reffiesgfenyképQgéSo
t

A kontaktfényképezés eredeti alakjában annak a tudatos törek
vésnek az eredménye, hogy az átrajzolás és átírás időrabló és oly
kor nehéz munkáját önműködő eljárással, helyettesítsék*

Az első kísérletek óta sok megváltozott az anyagban és a ké
szülékben, de mindezek a változások a már meglevő tökéletesbítésére 
szorítkoztak* A lényeg ugyanaz maradt, ami kezdetben volt* A kontakt 
fényképezés a fényképezés különleges formája, amelyre az jellemző, 
hogy 'nincsenek optikai leképező eszközök /lenesek vagy görbült tük
rök/ a lefényképezendő tárgy és ama réteg között, amelyre a fény 
hat* Az ilyen módszer szerint való fényképezésnél a fénykép a tárgy 
és a fényképező réteg közötti közvetlen fénykapesolat révén jön 
létre *

Minthogy a fényképezésre számbajövő tárgyak zöme önmaga nam 
bocsát ki fényt, megvilágításra szorulnak* A fényforrás vagy fény
források helye tekintetében pedig kétféle felállítás különböztethe
tő meg* Az egyik esetbe® a fényforrás és a fényérzékeny réteg nincs
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a fényképezendő tárgynak ugyanazon az oldalán' /la® ábra/® Más ess- 
bekben ugyanazon az oldalon vannak /lb® ábra/®

Ha a fényforrás és a fényérzékeny réteg a tárgynak ugyanazon 
az oldalán van, akkor «ssak a fényforrásról a tárgyra és arról Ismét 
viasza a fényérzékeny rétegre áramló fény hagyhat a rétegen'olyan 
nyomotB amelynek a tárgyon levő rajzolathoz valami köze van. Az a 
fény tehát, amellyel fényképezünk;, visszavert /reflektált/ fény® 
Ezért ebben az esetben reflexfényképezésről vagy pedig reflektográ- 
fiáról beszélünk® Ha a fényforrás és a fényérzékeny réteg a tárgy
nak nem ugyanazon az oldalán van, akkor csak az először a tárgyon 
átáramlő és azután a fényérzékeny rétegre eső fény tud a rétegen 
olyan nyomot hagyni., ame3.ynek köze van a tárgyon levő rajzolathoz® 
Ebben az esetben átvilágító fényképezésről beszélünk® A különbség 
a reflexfényképezés és az átvilágító fényképezés közt megnyilvánul * 
akár optikai leképező eszközök segítségével fényképezünk, akár ezek 
felhasználása nélkül®

Optikai leképező eszközök használata nélkül az átvilágítással 
kapott kép voltaképpen semmi más, mint a tárgy rendes árnyéka a 
fényérzékeny rétegen® Ebben az esetben tehát árnyékfényképezésről 
is beszélhetünk®

Mind a reflexrajzolatok, mind az árnyékképek eszerint a fény 
segítségével való rajzolás eredményei® E rajzolatok hátránya azon
ban, hogy ritkán élesek teljes egészükben® A célból tehát, hogy a rajzolásnak ezt a médiát fel tudják használni, különleges körül
mények között kell dolgoznunk®
3® Fő- és félárnyékok.

* 0 * * 0 0

A kérdés az átvilágító fényképezésnél is felvetődik® Hiszen 
az árnyékok keletkezésmődjának egyszerű megvizsgálása révén közvet 
lenül megállapíthatjuk,, hogy a pontalaku fényforrástól való leg
csekélyebb eltérés esetén fő- /teljes/ árnyékok is és félárnyékok 
is képződnek® A főárnyékok egyenletesen sötétek0 A félárnyékokban 
a világosság fokozatosan nő a minimális értéktől a főárnyék hatá
rán egészen az árnyékterület körüli maximális értékig®

Felfoghatjuk úgy is, hogy a főárnyékterület egy pontja nem 
"lát” -semmit a fényforrásból® Az árnyékterületen kívül fekvő pont 
?látja" az egész fényforrást® A félárnyékterület egy pontja annál 
Qagyobb részét "látja" a fényforrásnak, minél távolabb van a fő- 
árnyék területétől®

A dolog természetéből következik, hogy ez az okoskodás csak 
véges méretű fényforrásokra érvényes® Ha a fényforrás végtelen 
nagy, akkor nincs főárnyék® Pontalaku fényforrás, ami ugyan nem

gyakorlati célokra kielégítő pontossággal megközelít
hető a fényforrás és a tárgy közötti távolságot nagyon nagyra vé
ve, csak főárnyékokat /teljes árnyékokat/ vet® A félárnyékok te
rülete ekkor túlságosan kicsiny ahhoz, hogy még észre lehessen
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venni,'A 2,ábrán láthatjuk a fokozatos átmenetet gyakorlatilag 
félárnyék nélküli területből vegyes területen keresztül főárnyék
nélküli területbe*

A fő- és félárnyékok kölcsönös geometriai viszonyairól elkép
zelést alkothatunk, ha kiszámítjuk a fő- és a félárnyékok kereszt
metszetét,

A 3, ábhán a következő jelöléseket használjuk!

p az SS® tárgy távolsága a LL® fényforráétól;
q az SS® tárgy távolsága a W ®  felülettől* amelyre az árnyék

lerajzolődik;
1 a világitó LL*1 felület átmérője;
s az SS® tárgy átmérője5
k A KK® főárnyék átmérője;
b a BK = B®K® félárnyék szegélyszéléssége.
Ebből kiszámíthatjuk* hogy b = lq/p és k « s + /s-1/ q/p»
Az árnyékterület teljes átmérője, t ** k + 2b => s + /s + 1/ q/p.
Ebből elsősorban kitűnik, hogy a félárnyék b szegélyszélessé

ge nem függ a tárgy átmérőjétől* és hogy annál kisebb, minél ki
sebb a fényforrás 1 átmérője és a tárgy q távolsága az árnyék fel
fogásának helyétől* és minél nagyobb a fényforrás távolsága a
tárgytól.

Továbbá kitűnik, hogy a főárnyék k átmérője nagyobb, mint a 
tárgy s átmérője, ha s nagyobb mint a fényforrás 1 átmérője, A 

- k átmérő kisebb mint s, ha s kisebb mint 1, A főárnyék teljesen 
eltűnik, ha 1 nagyobb mint ^ ^ ^ s. Ez világosan látható a 2, áb
rán, amelyen a főárnyék egy q bizonyos pontoa megszűnik,

A főárnyék éppen olyan nagy, mint a tárgy, ha a fényforrás 
is olyan nagy. Általában ennek nincs jelentősége, mert titkán for
dul elő, hogy erre mód van. Még ha a fényforrás és a tárgy nem is 
azonos nagyságú, k gyakorlatilag mégis azonos nagyságú lehet s- 
sel, ha p nagyon sokszor akkora, mint q vagy ha q ° 0, Ez utóbbi 
a eél a kontaktfényképezésnél, mert akkor a félárnyék szegélyszé
lessége is; b « '0,
4, A félárnyék megzavarja a kontaktfényképezésben a természethü

leképezést.
Az efféle számitások gyakorlati értékének belátására tudni 

kell, hogy minden fényképező rétegnek bizonyos vastagsága van, 
és minden tárgynak is van bizonyos vastagsága. Ezek a vastagságok 
olykor meglehetősen csekélyek, de a gyakorlatban kitűnik, hogy 
mégis csak számításba jönnek.

Tegyük fel, hogy árnyékfényképet kell készíteni egy levélen 
lévő kézírásról. Legyen a fényforrás átmérője 20 mm, és távolsá
ga a kifeszitett levéltől 200 mm, A levél távolsága a fényérzé
keny rétegtől 0,2 mm, és ezenfelül feltételezzük, hogy az Írás—
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vonalak 0*2 mm vastagok*
A fenti képletekből megtud juk* hogy a betűk főárnyékának át— 

mérője * k = 0*18 mm* A félárnyék szegélyszélessége * b m 0*02 mm* 
Mivel ez a szegély a főárnyék körül fekszik* a teljes árnyékkép » 
átmérője 0*22 mm*

Ha csak a főárnyék hagy nyomot a fényképező rétegen„ akkor a 
betűk másolata 10 $6-kal vékonyabb lesz az eredetinél* Ha a félár— 
nyék is teljesen lerajzolődik* akkor a betűk vonalvastagsága 10 
kai meghaladja az eredetito

A kettő közül egyik sem nevezhető jónak* Erre azt lehet mon
dani * hogy a levél még közelebb vihető a fényképezési réteghez*
Ez igaz* ha hajlandók vagyunk tükörképet elfogadni* Számos eset- 
ben az ilyen nem helyes állású kép éppen kívánatos * de elsősorban 
úgynevezett fotókópiák készítésénél gyakran előforctel* hogy köz
vetlenül helyesállásu képet kívánunk* Ekkor nem lehet mást tenni * 
mint a levelet hátsó oldalával a fényérzékeny rétegre fektetni* 
ekkor pedig a tárgy /a levél/ távolsága a fényérzékeny rétegtől 
mégis 0*1 mm körül lesz.

Ha nem merülnek fel egyéb nehézségek* akkor mind a főárnyék 
magában* mind a teljes árnyékkép elfogadhatónak látszik*

Sajnos azonban az eset többnyire kevésbé kedvező* ami első
sorban annak tulajdonítható* hogy a félárnyék szélessége függet
len a tárgy átmérőjétől /lásd az előbbi szakaszban b képletét/* 
Változzék ez például s * 0 * 1  mm és a = 0*4 mm között* A fenti ada
tok megtartása mellett b ~ 0*02 mm minden vonalvastagságra* míg 
k 0*08 és 0*38 mm között változik,, éa a teljes árnyékkép átmérő
je 0*12 és 0„42 mm között* Mig igy a tárgyon magán a vékonynak a 
vastaghoz való viszonya 2 5slG0* ez a főárnyékban 21sl00 és a tel
jes árnyékképben 29s100 lesz* A képen tehát a betűinek más lesz a 
jellege,, mint az eredetin* Minthogy ez a megfigyelés nemcsak leve
lekre érvényes,, hanem tetszés szerint bármilyen tárgy minden rész
let éré* nyugodtan levonhatjuk azt az általános következtetést * 
hogy lehetetlen kontaktfányképezés utján természethü képet készí
teni* ha félárnyékok képződnek*

5° Más hátrányos hatások a kép természethüségérg, m
Nem ez az egyetlen bonyodalom* Most* hogy olyan kis távolsá

gok* mint a papír vastagsága figyelmet érdemelnek* sok esetben a 
fényképező réteg vastagsága sem hanyagolható többé elő Igaz ugyan* 
hogy ez kevesebb 0*1 mm-nél* de egy 0*0.1 mm vastag réteget mégis 
csak a vékonyak közé sorolunk.

Ennek a közvetlen hatása nem lenne olyan komoly „de közvetet
tek is- járulnak még hozzá* ezek pedig főképp olyan anyagoknál* 
mint a papír* erősen észrevehetők. Olyan anyagok* amelyek kát vagy 
több anyag finoman elosztott keverékéből állnak - és itt nem sza
bad elfelejteni* hogy a levegő is anyag - ritkán vagy sohasem át
látszók* Ez akkor is igy van* ha hz alkotórészek maguk átlátszók* 
Ennek az az oka* hogy a fény két különböző anyag minden határfelü-
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létén megváltoztatja áss irányát visszaverődés és törés folytán* Misi
den találkozási pontban az irányváltoztatás attól a szögtől függj, 
amelyet a beeső fény iránya az illető helyen a találkozási felület
re állított merőlegessel bezáró Találomra egymáson fekvőd egyenet
len alakú részecskékből állő rétegbe®. a beeső fény, egybehangzóan 
az említett szabállyal, mindig minden lehet séges irányba®, szóródik.

a szóródás kis részben a réteg felületén megy végbe, nagyobb 
része magában a rétegben* Minél erősebb es a szóródás , annál több 
fény kerül ismét vissza a rétegből, és annál kevesebb hatol át raj
ta* A fennmaradó, a rétegen áthatoló fény a szóródás következtében 
szintén minden lehetséges irányban el van osztva*

Igaz agyas, hogy efféle rétegekben a visszavert és az átfeocaá- 
tett fénybe® többnyire felfedezhető egy uralkodó irány, amelynek; az 
irányában több fény áramlik, mint más irányokban* Ezek az uralkodó 
irányok azonban nem rajzolódnak ki olyan él®®®®, mint például üveg
nél, csupasz filmnél vagy hasonló anyagoknál, amelyek a fény szá
mára egynemüeknek számítanak* Ezeknek az anyagoknak az átvilágítá
sánál nem támad semmiféle aggály a fent használt árnyékssámitások 
érvényesség® tekintetében* Ezért, eltekintve a szórástól a fényké
pező rétegben, a j *  és a 4* szakasz meggondolásai alkalmazhatók 
üvegen vagy filmen levő rajzokra vagy fényképekre* Ha ellenben a 
rajzok papíron vannak, akkor általában a fény erősen az őr ódik, és 
a. fénynek ©sálé egy többé-kevésbé elmosódott uralkodó iránya rajzo
lódik le* Gyakorlati célokra ez azt jelenti, hogy a 3* szakasz kép
leteiben a lámpa 1 átmérőjét sokkal nagyobbra kell venni, mint 
amekkora © valóságban* Ha azt tesszük, akkor világossá válik, hogy 
áttetsző, de át nem látszó tárgyak áteső fényben Való fényképezésé
nél csak akkor lehet tűrhetően hasonlító képre számítani, ha a tá
volság a tárgytól a rétegig, amelyre fényképezünk, nagyon kicsiny* 
Ezenkívül tudomásul kell venni, hogy ennek a távolságnak feltétle
nül az .egész felületen ugyanolyan kis értékének kell lennie, mert 
különben helyileg változó elrajzolódások keletkeznek* Ez kitűnik 
a szegélyszélesség képletéből, amelyben ekkor i-et meglehetősva 
nagy számnak kell tekinteni és q-t nagyon kicsinynek* Miközben 
q 0,001 mm-rői 0,01 sdn-re változik, a ezegélyszéleaség megtízsze
reződik* '

Abbéi a célból, hogy átvilágító fényképezést folytathassunk 
és függetlenek legyünk a fényszőródástól a tárgyba®, ssik tárgyak
ra kell szorítkoznunk, és olyan készülékekkel kell rendelkeznünk, 
amelyekben a tárgy és a fényképező réteg közötti távolság egye®- 
letessé 6* nagyon kicsinnyé tehető* Az ilyen készülékeket kontakt- 
készülékeknek nevezik* Ezek átvilágító fényképezésre is, de .reflex-' 
fényképezésre ia alkalmasak*

6 hont akt készülékek.

.A legegyszerűbb kontaktkészülék áll egy elég súlyos üveglemez
ből, amely aik asztalon vagy padlón fekszik, es egy .̂a wattos lámpá
ból, amelynek az üveglemeztől való távolság® nagyjából annyi, mint 
az üveglemez-átlőj#,* Ez persze magán viseli * kezdetleges készülékek
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minden jellegzetességét, a* számos esetben kisegíthet bennünket.
Ha azoBbas olyan tárgyakat kapunk lemásolásra, amely eket a jő 

érintkezés kedvéért almára kell sajtolni* amilyen például az erőaeü 
kankorodő papír* összehajtogatott vagy gyűrött levelek és hasonlón* 
akkor az üveglemeznek kezelhetetlenül nehéznek kellene lennie. Az 
efféle célokra szükséges erSk sokkal egyszerűbb módon * rugóérévei 
fejtbetők ki.

Íz különféle módokon valósítható meg* de lényegében a készük 
lékek mind hasonlítanak egymáshoz. Az üveglemez egy, erős keret 
hornyában fekszik. Az üveglemezre fektetjük a sik tárgyat és erre 
a fényképező réteget. 1 fölé vékony nemezréteg kerül* arra erős le
mez vagy deszka* amelyet egy vagy több rugóval az üveglemezhez szo
rítsak.

Íz természetesen csak úgy lehetséges* hogy á rugókat a keret
hez képest megfeszítjük* amit például úgy érünk el* hogy a keretet 
fedéllel zárjuk le* amely az egyik oldalon csuklósán rögzltva van* 
míg a másik oldalon egy vagy több kapoemeal megerősíthető* A fedél 
és a lemez között ekkor egy vagy több spirál-vágy lemezragó van.

Ebből számos változat lehetséges* amelyek gyakorlatilag mind 
forgalomban voltak vagy még vannak.

A legegyszerűbb változatnál elmarad a fedél. Két lemezrúgát 
alkalmaznak* amelyek a kereten vannak megerősítve. Egy másik vál
tozatnál a lemezrugőkat spirálrugók helyettesítik* amelyeket a 
fedélre is és a lemezre Is ráerősitettek. Nyitásnál és zárásnál a 
lemezt a fedéllel együtt távolitjuk el* ezáltal a készülék kezelé
se sokkal egyszerűbbé válik. Megint más változatoknál a keret egy 
szekrény alkotórésze* amelyben egy vagy több lámpa van elhelyezve* 
s ezek esetleg időkapcsoló segítségével be- és kikapcsolhat ók. A
4. ábrán ilyen kontaktkészülék perspektivikus vázlata látható.

Az általános célon kívül efféle készülékeket különlegesen doku 
ment urnák reprodukálására szerkesztenek kb. 35 x cm méretig.
Ebben az esetben külön figyelmet szentelnek az üveglemez egyenle
tes megvilágításának és a nyomás egyenletes elosztásának a lemez 
egész felületén.

Az ilyen fájta fényképezésnél alább megtárgyalandó okokból 
olykor nagyon kívánatos* hogy. az üveglemez sárga fénnyel világít
tassák meg. Emellett azonban számos olyan eset is van* amikor 
sárga fény nem használható. Ezért az ilyen készülékek többnyire 
sárgaszűrővel vasnak felszerelve* amely szükség esetén a fény
forrás és az üveglemez közé helyezhető.

Ilyen készülékek jól beválnak* ha a lemez felülete kicsiny. 
Nagy felületek esetében .azonban nehéz olyan készüléket szerkesz
teni ̂ amelyben elégséges nyomás hat a lemezre nhhoz* hogy a J ő  

érintkezés mindig biztosítva legyen. 100 g/e»z nyomás ilyen esetek
ben nem. tulaágoaa sok. Egy 35 * 45 cm nyomótelületü készülékre 
azonban ez 157*4 kg-nyl erőt jelent * amelyet fel kell venniük « 
forgatőpáatoknak és a zárőkapesoknak. Még nehezebb a helyzet* ha
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SOOgém-ná. is nagyobb nyomásokat kell megvalósitanl^mint .'például a . 
reprodukciós eljárásoknál* E^kor a teljes hatóerő agy ilyen viszony
lag kis felületen mintegy 1$ÖQ kg* Ennyit az üveglemez ne® bir ki. 
Még az is kérdés , hogy a forgépántok és a feárókaposok kibírjék-e.
A zárásról magár-ól pedig, ne is beszéljünk*,

Egyáltalán nem-kell azonban e kérdésen a fejünket törni, mert 
megtalálhatjak egy nagyon szellemes megoldását az úgynevezett vá- 
kuumkészülékek alakjában. Legegyszerűbb alakjában egy ilyesféle ké
szülék az 5® ábrán náthát6. Elég bonyolult, de meglehetősen, .általá- ' 
noaan használható készüléket tüntet fel a 6. ábra. Az ilyen készü
lékek fontos részei s üveglemez, gumi lemez és vákuumszivattyú.

Az átvilágítással vagy reflexfényképezéssel másolandó tárgyat 
a fényképező anyaggal együtt az üveglemezre fektetjük. $81éjttk te
lítjük a gumilemezt, és az a célunk, hogy a gumilemez és az üveg
lemez közül a levegőt elszívjuk, hogy ezeket á.légköri nyomás egy
máshoz igyekezzék nyomni. •

AZ ilyen válíuumkészülékeknefc fökép két típusa használatos. Az 
egyiknél a.gumilemez asztallapon fekszik, és az üveglemez leemelhe
tő. A másiknál az üveglemez szolgál.asztallapként, és a gumilémezt 
.lehet leveöiii. ■ '

A kontaktfelület mindkettőnél vízszintesen.fekszik. A különb
ség az, hogy az egyiknél a fényforrás felül, a másiknál alul van.

A kontaktfelülét vízszintes helyzete azért kívánatos, hogy a 
tárgyat és a fényérzékeny réteget le tudjuk fektetni. Minthogy a 
kontaktf©Ittlét szükségszerűen egyenletes távolsága ég többnyire 
erős megvilágítása iplatt kötve vágyunk pontosan meghatározott tá
volságokhoz a felület és a fényforrás között, ilyen szerkezetekkel, 
főképp nagy méreteknél,.olykor gyakorlati nehézségikbe ütközünk. 
Ezért mindkét típust billenő készülékként ábra/ is készi't-iko
A- tárgy és a fényérzékeny anyag elhelyezésére a készüléket vízszin
tes helyzetbe állítjuk. Amikor.már vákuumot létesitattütík j és Így 
minden erősen.hozzányomódik az üvegtáblához, a keretet átfordítjuk 
függélyes helyzetbe'. A fényforrások az üvegtábla előtt állnak vagy 
oda helyezzük Őket..

A munka természetétől függ, hegy melyik készüléket használjuk, •• 
Ha a fényérzékeny réteg át nem látszó lemezeken, például fémlemeze
ken van, akkor van értelme, hogy először pontosan meg tudjak álla- . 
pit®ni» hogy a másolat a lemeznek melyik részére kerül. Efféle mun
káhozezért levehető ttveglémezes készüléket választunk. Ha azonban 
mindig áttetsző hordozókra, üvegre, filmre vagy papírra rávitt fény
érzékeny rétegekkel dolgosunk, és rendszeresen előfordul, hogy 
ugyanarról a' tárgyról több átvilágítási másolatot kell készíteni, 
akkor ®éleze.rübb«a dolgozhatunk, ha a tárgy a megvilágítás •■után 
fekve, maradhat, és csupán a fényérzékeny réteget kell kicserélni. 
Ebben az esetben leemelhető gumilemezes készüléket választunk*

Általában egy kontaktkéazüléken többféle munkát kell tudni el
készíteni, és ebben az esetben a helyes típus megállapítása .megíté
lés dolga. ‘



Ha egyezer' egy bizonyos típus mellett kikötöttünks mág ̂ c&lönösaa 
kell ügyelni arra is, hogy az adott célra alkalmas gümilemezt has$r. 
náljuk®

7® A gumilemez«
A gumilemeznek elsősorban nem szabad túlságosan keménynek vagy 

merevnek lennie „ mert különben nem simul hozzá eléggé mindannak az 
alakjához*, ami a gumilemez és az üveglemez között találhatő. Több- 
nylra néhány mm vastaga Belső oldalán érdesnek kell lennie. £ célból 
rendszerint finom ostyasütővaa mintázattal látják ele Annak érdekében 
hogy ez a felületszerkezet megfelelhessen, a guminak nem szabad túl
ságosan puhának lennie® Nem szabad ugyanis előfordulnia,, hogy a nyo~ 
más alatt lévő gumilemezen a kis >bordák laposra nyomdájának,, ás Így 
a vajatok eltűnjenek. Ezek tói® arra szolgálnak, hogy a levegőt a 
meglehetősen hajlékony gumilemez és a merev üveglemez közül ki lehes
sen séivnio E megfontolások alapján a felület mintázata ne készüljön 
túlságosan finomra. Különösen fém offszetlemezek és klisék’ ránycaaáaá- 
ra a durva szerkezet, kívánatos® A mélynyomásra és a fotókópia készí
tésre , amikor papirt és filmet gumi segítségévéi érintkezésbe hozunk 
egymással, a durva szerkezet káros. Ilyenkor úgynevezett nyomáshatás
sal támadhat bajunk, ami (azt akarja kifejezni, hogy a fényérzékeny 
rétegre gyakorolt helyi nagy nyomás folytán az előhívhatatlanná vá- 
üko A gumilemez belső oldalán közvetlenül a szélénél gumiesik van 
felerősítve, amelynek a keresztmetszete a külső oldalon nagyobb, 
mint a belső oldalon. Ennek a csíknak puhának kell lennie, hogy már 
gyenge nyomásnál légmentesen elzárja a gumilemez és az üveglemez 
közti teret á környezettől.

A gumilemez egyik sarkában csatlakozó csődarab van felszerel
ve vákuumtömlőhöz való csatlakozásra® Ez a tömlő vákuumszivattyúhoz 
vezet. Kis felületek esetében kéziszivattyu is lehet, de nagyobbakra 
motorhajtás kívánatos. Ezeknek a szivattyúknak a légnyomást a gumi- 
lemez és az Üveglemez közötti térben 0,2 atm-nál kisebbre kell tud
ni csökkenteni. A0gumilemez külső oldalára ekkor több mint 0,8 atm, 
azaz kb0 800 g/em^ túlnyomás hat. Ez a túlnyomás hat ellenkező irány
ban az üveglemez külső oldalára Is, úgyhogy nem kell aggódni, hogy 
a készülék darabokra nyomódik szét. Ebből következik, hogy a kontakt- 
készülékeknek ez a fajtája minden kivánt méretben elkészíthető. Ha 
ennek határa van, azt a tükörüvegtáblák és a gumilemezek gyártói 
szabják meg. *

« Dokumentreproductie, 1935® 8.köt. J.az. 31-3?°lap.



Magyarázat a 4»sz, ábrához
/Egyszerű kontaktszekrény beépített 
megvilágítással irodai használatra/:
1 fedél ■» 2 nyomópárna ~ 3 a papír
tartó fedele — 4 fényképező papír 
3 fényképező-papír tekercs - évzáró- 
kapocs - 7 a tárgy - 8 ferde szél »
9 üveglemez - 10 fogó - 11 szűrőét- 
kapcsoló - 12 megvilágítási éra - 
13 megvilágító gomb - 14 rekesz a 
villamosvezeték elhelyezésére - le
mérő léc.


