شرکت موتوژن
مشخصات فنی مواد اولیه و قطعات
مدرک شمارهENG-100 :

شماره صفحه30 :
(ادامه در صفحه بعد)

بازنگری2 :

نام مواد /قطعه :پروانه و كاور گاورنر موتورهای صنعتی (پلیآميد )6
نام علمی مواد /قطعه:

استانداردهای مرتبط

Polyamide 6

P.D.

ISO

DIN

ASTM

نام تجاری مواد /قطعه:
مواد آلترناتیو:
مشخصات فنی

رديف

استاندارد

1

جنس :مخلوط پلی آميد تزريقی غير تقويتی با  %5مواد ضد آتش

2

دانسيته:

3

نقطه ذوب:

4

مدول كششی:

5

استحکام تسليم:

6

ازدياد طول در نقطه تسليم:

7

ضريب انبساط حرارتی:

0.7-1 × 10-4/K

8

ماكزيمم دمای كاركرد:

Long: 70-90°C, Short: 150°C

9

مقاومت دیالکتريک:

10

جذب آب:

Basic type: Polyamide 6, Injection moulding, non reinforced

ابعاد قطعه :مطابق نقشه
مواد اوليه :گرانول

gr/cm3

1.14
222ºC

1.1-3.3 Gpa
45-90 Mpa

)ISO 527(1-2-3

4-25%

)ISO 527(1-2-3

9%

كاربرد :الکتروموتورهای صنعتی – پروانه خنک كاری و كاور گاورنر
تکفاز صنعتی

ISO 3146-C
)ISO 527(1-2-3

28-30 KV/mm

وزن:

ISO 1183

DIN 53752

VDE 0303-21
DIN EN ISO 62

شماره نقشه ( :آخرين ورژن)
I1XZ056MXXXXXXXR101,
I1XZ063MXXXXXXXR101,
I1XZ071MXXXXXXXR101,
I1XZ080MXXXXXXXR101,
I1XZ090LXXXXXXXR101,
I1XZ100LXXXXXXXR101,
I1XZ112MXXXXXXXR101,
I1PZ132MXXXXXXXR101,
I1PZ160LXXXXXXXR101

سفارش:

ال خشک و تميز با دمای معمولی و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداری شود.
شرايط نگهداری :در محيط بسته و در شرايط كام ً
نوع بسته بندی :نظر به اينکه مواد به شدت جاذب رطوبت میباشند ،بايد در كيسههای محکم ،ضد آب و بدون درز نگهداری شوند و از پاره شدن
كيسهها جلوگيری به عمل آيد.
اين مدرک بدون مهر قرمز كنترل شده فاقد اعتبار اجرايی میباشد.

شرکت موتوژن
مشخصات فنی مواد اولیه و قطعات
مدرک شماره ENG-100 :

شماره صفحه30/1 :
(ادامه از صفحه قبل )

بازنگری2 :

نام مواد /قطعه :پروانه و كاور گاورنر موتورهای صنعتی (پلی آميد )6
نام علمی مواد /قطعه:

Polyamide 6

استانداردهای مرتبط
P.D.

ISO

DIN

ASTM

نام تجاری مواد /قطعه:
مواد آلترناتیو:
رديف

مشخصات فنی

11

جذب رطوبت:

12

ارائه گواهی تست موارد فوق از سوی تامين كننده الزامی است.

ابعاد قطعه :مطابق نقشه

استاندارد
3%

DIN EN 10204-3.2

وزن:

شماره نقشه :

(آخرين ورژن )

I1XZ056MXXXXXXXR101,
I1XZ063MXXXXXXXR101,
I1XZ071MXXXXXXXR101,
I1XZ080MXXXXXXXR101,
I1XZ090LXXXXXXXR101,
I1XZ100LXXXXXXXR101,
I1XZ112MXXXXXXXR101,
I1PZ132MXXXXXXXR101,
I1PZ160LXXXXXXXR101

مواد اوليه  :گرانول

كاربرد :الکتروموتورهای صنعتی – پروانه خنک كاری و كاور گاورنر تکفاز
صنعتی

DIN EN ISO 62

سفارش:

ال خشک و تميز با دمای معمولی و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگهداری شود.
شرايط نگهداری :در محيط بسته و در شرايط كام ً
نوع بسته بندی :نظر به اينکه مواد به شدت جاذب رطوبت می باشند ،بايد در كيسههای محکم ضد آب و بدون درز نگهداری شوند و از پاره شدن
كيسه ها جلوگيری به عمل آيد.
اين مدرک بدون مهر قرمز كنترل شده فاقد اعتبار اجرايی میباشد.

