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WEIDMANN креп хартия с NOMEX
®

 е произведена от 

100% хартии марка NOMEX
®
. Чрез комбиниране на 

присъщите им превъзходни механични, електрически, 

термични и химични свойства на основните хартии от 

марката NOMEX
®
 с високата степен на удължаване и 

удобство при работа на крепа, WEIDMANN постига 

уникално смесен продукт, който осигурява правилния 

баланс за използване в трансформатори, мотори, 

генератори и друго електрическо оборудване. 

 
NOMEX® е синтетичен ароматен полиамид и е 

общоизвестен като арамид. Молекулярната структура на 

материала е особено стабилна и се проявява в 

изключителните функционални характеристики на NOMEX® 

хартията: 

• Висока температурна устойчивост и оценка на 

топлинния индекс – оценен от Underwriters 

Laboratory при продължителна употреба при 428°F 

(220°C). 

• Изключителна химическа устойчивост – широка 

химическа съвместимост с повечето използвани 

в промишлеността масла, смоли, лепила и 

хладилни агенти. 

• Допълнителни свойства - механична здравина, 

нетоксичен, огнеустойчивост, нечувствителен към 

влага, устойчив на радиация, присъща висока 

диелектрична якост. 

 

 
Крепирането на хартии от марката Nomex

®
 се проявява при 

WEIDMANN с хартия с висока степен на удължаване, която 

позволява отлично удобство при опаковане на проводими 

части, докато изключителната механична якост подпомага 

високото ниво на опън и точност на прилепване при 

машинно или ръчно опаковане на части. Някои примери 

са опаковане на края на проводника на изводите, 

проводникови кабели, лепенки за кръстосване, покрития 

на статични/екранираниращи пръстени, гъвкави тръби и 

външна обвивка за непрекъснато транспонирани 

проводници (CTC). 

 
WEIDMANN КРЕП ХАРТИЯ С NOMEX® - ТИП 
410 

Тип 410 е каландрирана хартия с високо уплътняване, 

отлична механична и електрическа якост и широко се 

използва като материал за увиване на жици в много 

приложения при трансформатори и мотори. Поради 

високия термичен капацитет и отлични физични свойства, 

този продукт е подходящ за използване и при сухи и 

течни приложения. Въпреки че плътността е висока, 

продуктът е достатъчно тънък, за да осигури подходящо 

абсорбиране на течности и смоли. 

 
WEIDMANN КРЕП ХАРТИЯ С NOMEX® - ТИП 
411 

Тип 411 е некаландрирана хартия с ниска плътност и 

висока степен на абсорбция. Поради ниската плътност, 

този продукт има относително по-ниска диелектрична 

якост отколкото Тип 410. Използван в напълнени с 

течност приложения, неговата висока пухкавост и 

удобство при работа се проявяват в изключителното 

импрегниране и абсорбиране на течност, което осигурява 

основното електрическо съпротивление. Механичните 

свойства ще осигурят адекватна якост и отлично удобство 

при работа при опаковане на проводими части, 

съдържащи сериозни ъгли на огъване и гъвкави тръби. 



Изпитването на WEIDMANN Креп хартия с NOMEX® се извърши в минерално масло при стайна температура (73 °F [23 °C]). 

Следващата таблица показа, че диелектричната якост 60 Hz зависи много от диелектричната якост на средата (въздух или 

масло), и че процесът на крепиране леко повишава диелектричните свойства. 

 
 
 

WEIDMANN Креп хартия с NOMEX® - Механични & Електрически данни 

 
 

Свойства 
 

Тест метод 

покритие 7T411 5T410 3T410 

МЕ основа креп 100% основа креп 100%* основа креп 100% 

Дебелина (номинална) - mil 7 - 5 - 3 - 

 mm 0.18 - 0.13 - 0.08 - 

Дебелина ASTM D374, 

метод E 
 

ASTM D646 

inch 0.0081 0.0255 0.0052 0.041 0.0031 0.034 

mm 0.21 0.65 0.13 1.04 0.08 0.86 

Разтегливост, по посока на 
машината (удължаване) 

ASTM D202 % 3.8 100 16 95 12 110 

Опън, по посока на машината ASTM D202 

(ASTM D828) 

lbs/inch 15 13 81 63 39 29 

kN/m 2.7 2.3 14.1 11.0 6.8 5.0 

N/cm 27 22.7 141 110 68 50 

Привидна плътност изчислена g/cc 0.31 0.23 0.88 0.22 0.81 0.15 

Диелектрична якост - въздух ASTM D149 kV 2.0 2.15 3.72 2.67 1.65 2.25 

Диелектрична якост - масло ASTM D149 kV 12.7 14.2 11.0 25.6 6.70 11.0 

 

 

Забележка: 

Свойствата в този информационен лист са средни стойности и не трябва да се използват като гранични стойности в 

спецификация. Тези данни представляват само малко количество материал и най-вероятно ще се променят при повече събиране 

на данни. Освен ако не е отбелязано друго, всички свойства бяха измерени във въздуха, при "стандартни" условия (в 

равновесие при 73 °F [23 °C], 50% относителна влажност). Тестът диелектрична якост използва 2" плосък електрод. 

 
* ограничена ширина е налична. 

 

 
DuPont™ и NOMEX® са търговски марки или регистрирани търговски марки на DuPont или техни поделения. 
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