
 

 

 (Belt Conveyer)صنعتی  هایتسمه نقالهتأمین  بخش فنی  اسناد مناقصه مربوط به

 

های مختلف خط تولید به شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد جهت انتقال متریال در دپارتمان .1

مقاوم در برابر  (EP)از نوع  (Belt Conveyer)صنعتی  نقاله تسمهشرح جدول ذیل تعدادی 

 DINهای معتبر مطابق با شرایط فنی استاندارد نظیر سایش و حرارت، تولید شده توسط کمپانی

 تأمین نماید.  22102

 

 همراه با مقادیر مورد درخواست جدول مشخصات فنی .2

Technical Specification 
Length 

 مجموع متراژ
Length 

 .Qty طول هر رول

 تعداد هر رول
Description 

 شرح

Width 
 .No عرض

 ردیف
m m mm 

81 81 1 EP 1000 N/mm , P=3 AA (4+2) 1400 1 
80 80 1 EP 800 N/mm , P=3 D2 (4+2) 1200 2 

750 250 3 EP 1400 N/mm , P=4 AA (6+3) 1200 3 

750 250 3 EP 1400 N/mm , P=4 D2 (6+3) 800 4 

250 250 1 EP 1250 N/mm , P=4 AA (6+3) 800 5 

 

وع مقاوم جدول فوق تسمه نقاله از ن 5و  3، 1های شماره باشد در خصوص ردیفالزم به ذکر می .3

 باشد.می Wمعادل گرید  DIN 22102مطابق با استاندارد  (Anti-Abrasion)در برابر سایش 

 
Property 

Indexes Unit Test Items 

W 

18 MPa Tensile Strength 

400 
% 
≥ 

Elongation at Break 

-25~+25 % Aging Test (70°C.7D) change rate of tensile strength 
90 ≥ )3Abrasion (mm 

 

ر جدول مربوط به مشخصات فنی الزم به ذک 4و  2های شماره موکداً در خصوص ردیف .4

ر برابر اوم دضمن مقاومت در برابر سایش، از نوع مق ،های مورد درخواستباشد تسمه نقالهمی

 T4 معادل گرید C°200به صورت کوتاه مدت تا به صورت پیوسته و   C°175 حرارت تا 

 د.بایست قابلیت تحمل حرارت را داشته باشباشد و میمی DIN 22102در استاندارد 

مدت  یست توسط فروشنده بهباهای مورد نظر میحداقل مدت زمان گارانتی کلیه تسمه نقاله .5

 ماه تضمین شود.24



 

ز اهای دریافتی نهایتاً جهت حصول اطمینان و ایجاد امکان مقایسه مشخصات فنی تسمه نقاله .6

های ه تستهای فروشنده با شرایط فنی در نظر گرفته شده در اسناد مناقصه بنابراین کلیشرکت

د صورت خواه DIN22102س استاندارد مورد لزوم به شرح ذیل با هدف ارزیابی کیفی بر اسا

 پذیرفت.
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