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Onderwerp en toepassingsgebied

De methoden 1 en 2 dienen voor een snel oriënterend onderzoek van niet te stijf materiaal.
Methoden 3 en 4 komen in aanmerking indien voor andere doeleinden reeds de berststerkte resp. de treksterkte moet worden bepaald.
Methode 1 is uitsluitend toepasbaar op gelijmd papier of karton. De methoden 2 en 4 zijn uitsluitend toepasbaar indien de snijkanten van het monster overeenkomen met de machine- en de dwarsrichting.

2

or

Definities

machinerichting: De richting waarin de stof op de zeef stroomt.
dwarsrichting: De richting loodrecht op de machinerichting.
3

Methode 1

3.1

Beginsel

Pr

Bij eenzijdige bevochtiging krult het materiaal om een as die samenvalt met de machinerichting.
P roefstu k

be

3.2

ev

Trek over een monstervel een willekeurige rechte lijn van ten minste 7 cm lengte, bij voorkeur op de tegenover
de zeefzijde liggende bovenzijde (zie NEN 1764).
Snijd vervolgens een schijf papier met een middellijn van ca. 5 cm zó uit het monstervel, dat de getrokken lijn
over de gehele schijf doorloopten aan beide einden uitkomt op het aangrenzende gedeelte van het mqnstervel.
3.3

Werkwijze

iew

Leg de schijf, met de getrokken lijn naar boven gekeerd, op water en neem de richting waar, waarin de
schijf krult.
3.4

Uitkomst

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Vo

De norm beschrijft vier methoden voor de bepaling van de machinerichting en de dwarsrichting van papier
en karton.
- Methode 1 is gebaseerd op het opkrullen bij eenzijdige bevochtiging.
- Methode 2 is gebaseerd op de stijfheid.
- Methode 3 is gebaseerd op tie berststerkte.
- Methode 4 is gebaseerd op de treksterkte.

De machinerichting van het papier komt overeen met de richting van de as waaromheen het papier krult.

4
4.1

Methode 2
Beginsel

In de machinerichting is het materiaal stijver dan in de dwarsrichting.
4.2

Proefstukken

Snijd een strook van ca. 1,5 cm breedte en 10 tot 20 cm lengte in de ene richting uit het monstervel en een
even grote strook in de richting loodrecht daarop.
4.3

Werkwijze

Leg beide stroken precies op elkaar en houd ze bij één einde horizontaal vast. Draai vervolgens de hand om,
zodat de bovenste strook onder komt te liggen. Neem in beide gevallen waar of de stroken tegen elkaar aan
blijven liggen dan wel dat één van beide meer doorbuigt.
4.4

Uitkomst
De machinerichting komt overeen met de lengterichting van de strook die het minst doorbuigt.
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Methode 3

5.1

Beginsel
De langste breuklijn na bersten ligt in de dwarsrichting.

5.2

Werkwijze
Bepaal de berststerkte volgens NEN 1765.

5.3

Uitkomst
De machinerichting staat loodrecht op de voornaamste breuklijn van het papier na bersten.
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Methode 4

6.1

Beginsel
Vrijwel altijd is het materiaal in de machinerichting sterker dan in de dwarsrichting.

Vo
6.2

Werkwijze

Bepaal van twee stroken, die in onderling loodrechte richting en evenwijdig met de zijkanten uit het monstervei zijn gesneden, de treksterkte volgens NEN 1249.

6.3

Uitkomst

De machinerichting komt overeen met de lerigterichting van de sterkste strook.
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1. De le druk van deze norm is verschenen in december 1951 ,de 3e druk in november 1968.
Wijzigingen ten opzichte van de 3e druk:

Pr

Papier en karton - Bepaling van de treksterkte
Papieronderzoek - Bepaling van de zeefzijde
Papieronderzoek - Bepaling van de berststerkte van papier en karton.

iew

NEN 1249
NEN 1764
NEN 1765

ev

2. Titels van de vermelde normen:

be

a. De titel is gewijzigd: deze luidde voorheen "Papieronderzoek - Bepaling van de machinerichting en de dwarsrichting";
b. methode 3 is toegevoegd;
c. de norm is redactioneel herzien.
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