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Norma leptaných nerezových a niklových planžet :

1.  Parametry materiálu :

a). tlouš�ka ±  4 %, ( 150 um mùže být +-  6 um, 144 - 156 um ). Hladkost stìny  2,5 um, 
tvrdost 370 Hv.
b). nikl electroformový, tlouš�ka ±  8 %, ( 150 um mùže být +- 12 um, 138 - 162 um ). Hladkost stìny ± 0,8 
um, tvrdost 550 Hv.

2. Rozmìry objektù :± 4 %, min. 25 um ( odchylka u 0,25 mm objektu je 25 um, ale u 1 mm objektu 40 

um).

3. Minimální velikost objektù : 150 um ( aspect ratio 1,25 tlouš�ky materiálu ).

4. Odchylka posunu filmù: max. 10 % ( tedy zobáèek mùže být u 0,25 mm objektu  25 um, u 0,50 mm 

objektu 50 um, více se nepøipouští ) .

Odchylka posunu filmù v souètu s rozmìry objektù nesmí udìlat více než 30 um.

5. Min. rozteè objektù : ?  0,765 mm ( støedy otvorù nemùžou být blíže k sobì než 0,765 mm, napø. otvory 

0,15 mm mají stìnu 0,665 mm ).

6. Roztažnost a diagonalita : ± 0,0002 % ( na délce 500 mm mùžou být filmy rozmìrovì odlišné o 0,1 mm, 

stejnì tak mùžou být zakøivené. Na 250 mm je to 0,05 mm. Napø. rohová znaèka mùže být na délce 250 

mm proti druhé posunutá o 0,05 mm ).
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