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

شماره صفحه104 :
(ادامه در صفحه بعد)

بازنگری1 :

نام مواد /قطعه :رول فوالد الکتريکی سيليسيمدار M530-50A

نام علمی مواد /قطعه:

استانداردهای مرتبط
ISO

P.D.

ASTM

نام تجاری مواد /قطعه:

DIN

EN 10106

Cold rolled non oriented electrical steel

مواد آلترناتیو:
رديف
1
2
3
4
5
6

7

8

مشخصات فنی
جنس:

استاندارد
M530-50A

حداقل مقدار پالريزاسيون مغناطيسی 2500 A/m -1 :در شدت ميدان ،1.56 T
 5000 A/m -2در شدت ميدان  10000 A/m -3 ،1.65 Tدر شدت ميدان 1.75 T
حداك ر مقدار تلفات مخصوص كل در دامنه پالريزاسيون مغناطيسی  1.5 Tبرای نمونههای تسـت
اپشتين كه تحت عمليات حرارتی پيرشدن در دمای  225±5°Cبه مدت  24ساعت قرار گرفتهانـد
برابر است با .5.3W/kg
حداك ر ميزان نا همسانگردی مغناطيسی تسمه در دامنـه پالريزاسـيون مغناطيسـی  1.5 Tبرابـر
است با ±10%
2
هر دو طرف تسمه بايد با عايقی به ضريب مقاومت مخصوص حداقل  10 ohms/cmو با امکان
كار دائم  180°Cوهمچنين مقاومت مناسب در مقابل خوردگی  ،عايق كاری شده باشد.

 ت غييرات مجاز ضخامت در امتداد جهت نورد و در طول دو متر نمونه از تسمه نبايد بيشتر از 8%باشد.
 تغييرات مجاز ضخامت در امتداد عمود بر جهت نورد برای تسمههايی كه عرض آنها بيش از 150 mmاست نبايد بيش از  0.02ميليمتر باشد.
تغييرات مجاز عرض تسمههايی كه عرض آنها كوچکتر از  150 mmباشد برابر است با (-( )+ 0.2
)0و همچنين اين تغييرات برای تسمههايی كه عرض آنها بيشتر از  150 mmو كمتر از 300 mm
باشد برابر است با (.)-0( )+ 0.3
 انحنای مجاز لبه بريده شده تسمه برای نمونهای به طول دو متر از تسمهای كه عرض اسمی آنبيشتر از  150 mmاست نبايد بيشتر از  0.5 mmباشد.
 انحنای مجاز لبه بريده شده تسمه برای نمونهای به طول دو متر كه عرض اسمی آن از 30 mmبيشتر و از  150 mmكمتر است نبايد بيشتر از  1 mmباشد.

ابعاد قطعه ،175 × 0.5 ،155 × 0.50 ،139 × 0.50 :وزن:
،230 × 0.50 ،210 × 0.50 ،205 × 0.50
245 × 0.50

شماره نقشه:

وزن هر رول  800الی  1000كيلوگرم ،ابعاد رول:
قطر داخلی  500الی  600ميليمتر ،قطر خارجی
 1200ميليمتر ،وزن كل هر بنديل  5000الی
 6000كيلوگرم (شش تايی)

كاربرد :جهت توليد لمينيشن روتور و استاتور الکتروموتورهای صنعتی
شرايط نگهداری :دور از ريزش آب وباران روی رولها نگهداری شود.
نوع بسته بندی :مناسب برای حمل و نقل دريايی :استاندارد

ASTM A 700

اين مدرک بدون مهر قرمز كنترل شده فاقد اعتبار اجرايی میباشد.

سفارش:

EN 10106

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

شماره صفحه104/1 :
(ادامه از صفحه قبل)

بازنگری2 :

نام مواد /قطعه :رول فوالد الکتريکی سيليسيمدار M530-50A

نام علمی مواد /قطعه:

استانداردهای مرتبط
ISO

P.D.

ASTM

نام تجاری مواد /قطعه:

DIN

EN 10106

Cold rolled non oriented electrical steel

مواد آلترناتیو:

رديف

مشخصات فنی

8

وضعيت تسمه از نظر مسطح بودن ( )Flatness Factorموقعی مورد تاييد است كه برای يک نمونه
دو متری از تسمه فاكتور مذكور كمتر از  2%باشد.

9

ارائه گواهی بازرسی تست و كيفيت از طرف تامين كننده الزامی است.

10

انجام آزمايش تعيين مشخصات هندسـی تسـمه از قبيـل انحنـای لبـه تسـمه ( )Edge Camberو
وضعيت تسمه از نظر مسطح بودن ()Flatness Factor

11

استاندارد

DIN EN 10204-3.2

نوع پوشش:

ابعاد قطعه:

C5

شماره نقشه:

وزن:
وزن هر رول  800الی  1000كيلو گرم
ابعاد رول :قطر داخلی  500الی  600ميليمتر ،قطر
خارجی  1200ميليمتر
وزن كل هر بنديل  5000الی  6000كيلوگرم (شش
تايی)

كاربرد :جهت توليد لمينيشن روتور و استاتور الکتروموتورهای صنعتی
شرايط نگهداری :دور از ريزش آب وباران روی رولها نگهداری شود.
نوع بسته بندی :مناسب برای حمل و نقل دريايی :استاندارد

ASTM A 700

اين مدرک بدون مهر قرمز كنترل شده فاقد اعتبار اجرايی میباشد.

سفارش:

DIN EN 10251

ASTM A976

