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Voor de meting van de blijvende kromming van elektroplaat is de
Euronorm 161, le druk, 1981, als Nederlandse norm aanvaard.

Euronorm 161
Eerste druk
1981
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This Euronorm has been completely accepted as a Netherlands standard.
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Deze Euronorm bestaat in vijf door de EGKS als gelijkwaardig erkende
versies: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Nederlands.
Desgewenst kan de toepasselijke taalversie worden aangegeven met de
hoofdletter D, respectievelijk E, F, I of N achter het nummer van de
norm.
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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.
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Beleidssubcommiasie 342 "Metalen"

Niets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NNI.
Het NNI noch de leden van normcommissies zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ontstaan
door of verband houdende met toepassing van door het NNI gepubliceerde normen.
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1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze EURONORM heeft ten doel een beschrijving te geven
van een meetmethode voor de blijvende kromming van
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van elektroplaat met niet-gerichte korrel of met gerichte
korrel volgens de EURONORMEN 106 en 107

Voor de uitvoering van de proef wordt de uit de plaat
genomen proefstaaf vertikaal op een draagplaat bevestigd
met het bovendeel tegen deze draagplaat en de holle zijde

hiernaar toegekeerd en wordt de bestaande afwijking (a)
tussen de onderste rand van de proefstaaf en de draagplaat
gemeten (zie figuur 1).
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De meetopstelling omvat :
a) een draagplaat waaraan de proefstaaf vertikaal kan
worden opgehangen. De breedte van de draagplaat
moet zodanig zijn dat de proefstaaf over zijn gehele
breedte kan worden bevestigd;
b) een inrichting ter bevestiging van de proefstaaf waarvan
het vertikale steunoppervlak zodanig is dat de proefstaaf over een hoogte van 30 mm wordt vastgehouden.

c)

De bevestigingskracht moet zodanig zijn dat de proefstaaf over zijn volle breedte wordt vastgehouden. De as
van de proefstaaf moet vertikaal lopen. Nadere bijzonderheden voor twee bevestigingssystemen zijn gegeven
in de figuren 2 en 3 (type A en B) ;
een lineaal met schaalverdeling loodrecht op de draagplaat voor het meten van de uitwijking onderaan de
proefstaaf.
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geleverde plaat. De as van de proefstaaf loopt evenwijdig
met de walsrichting van de plaat.
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De proefstaaf bestaat uit een stuk van 500 mm lengte
waarvan de breedte overeenkomt met de breedte van de
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Wanneer de proefstaaf is aangebracht als aangegeven in figuur 1 wordt de uitwijking (a) gemeten in de as van de proefstaaf.

6 RESULTAAT

De waarde van de uitwijking (a) uitgedrukt in millimeter is de blijvende kromming van de plaat.

7 VERSLAG
In het verslag van de proef moet worden vermeld
— het type van de elektroplaat;

de breedte van de proefstaaf;
de waarde van de uitwijking (a)

Slechts de laatste uitgave van de geciteerde EURONORMEN is geidig

Alle reprcduktlerechten voorbehouden aan de nationale normalisatie-instituten der Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen
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Inrichting voor de bevestiging

30 mm

Proefstaaf

Lineaal met schaalverdeling
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Draagplaat
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Figuur 1
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