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استانداردهای ساخت(Manufacturing Std.) :
طراحي و ساخت بايد براساس استانداردهاي زير صورت گيرد.
 استاندارد فاصله فلنج تا فلنج شيرDIN EN 558-1 Series 14 (DIN 3202-F4 ( :
 استاندارد ابعاد و سوراخکاري فلنجDIN EN 1092-2 (DIN 2501) :

قطعات و مواد اولیه(parts & raw material) :
 .1بدنه و پروانه(Body & Disc) :
از چدن داکتيل مطابق با استتاندارد  DIN EN 1563ترجيحتا ) EN-GJS-400-15 (GGG 40و
همچنين داراي شماره شناسائي جهت پي گيري مراحل توليد در حين فرآيند باشند.
ارائه گواهي آناليز شيميائي و متالوگرافي و نتايج تست هاي مکانيکي ( سختي ،کشش و ضربه) الزامي استت.
ضمنا اين قطعات بايد با کوره القائي ريخته گري شوند.
 .2رینگ آببندی بدنه و پروانه(Seat ring) :
از استنلس استيل بشماره ) 1.4301 (AISI 304و مطابق با استاندارد  DIN EN 10088 -3باشتد.
رينگ آببندي بدنه بصورت پرچي يا جوشکاري داخل بدنه و تراشکاري تهيه شود و رينگ آببندي پروانه نيز
به روش پرچي يا جوشکاري و تراشکاري تهيه گردد.

 .3شفت ها(Shaft) :
از استنلس استيل با گريد ) 1.4021 (AISI 420مطابق با استاندارد  DIN EN 10088 -3باشد.

 .4وزنه تعادل ( Counter Weight ) :
جنس وزنه تعادل حداقل از چدن خاکستري ) )GG25باشد.
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 .5دسته اهرم ( Lever ) :
جنس اهرم از فوالد کربني ) )St37-2و با روش جوشکاري ساخته شود.
 .6پیچ و مهره ها(Bolt & Nut) :
پتتتيم ،مهتتتره و واشتتترهاي داخلتتتي (در تمتتتاس بتتتا آ ) از استتتتنلس استتتتيل  A2مطتتتابق استتتتاندارد
) ISO 3506 ( DIN 267-13و پيم ،مهره و واشرهاي خارجي از فوالد گالوانيزه شده باشد.

 .7رنگ(Corrosion protection) :
پوشش رنگ پودري اپوکسي با پاشش به روش الکترو استاتيک که ضخامت آن حداقل  250ميکرون بوده و
داراي گواهينامه مجاز براي آ آشاميدني از مؤسسات معتبر بين المللي باشد.

 .8تست هیدرواستاتیک(Hydrostatic test) :
تست استحکام بدنه و آببندي پروانه بايد مطابق با استاندارد  DIN EN 12266 -1صورت گيرد.

 .9کنترل حین فرآیند(QC-Plan( :
کليه مراحل توليد بايد مطابق برگه طرح کيفيتي کنترل شده و کليه مستندات قابل ارائه باشند.
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