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استانداردهای ساخت(Manufacturing Std.) :
طراحي و ساخت براساس استاندارد زير صورت گيرد.
 استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنجDIN EN 1092-2 (DIN 2501) :

قطعات و مواد اولیه(Parts & raw material) :
 .1بدنه و فلنج خروجی(Body & Diffuser) :
از چدن داکتيل مطابق با استتاندارد  DIN EN 1563ترجيحتا ) EN-GJS-400 (GGG 40و تمتا
بدنه ها دارای شماره شناسائي جهت پي گيری مراحل توليد در حين فرآيند باشند.
ارائه گواهي آناليز شيميائي و متالوگرافي و نتايج تست های مکانيکي ( سختي ،کشش و ضربه) الزامتي استت.
ضمنا بدنه شير تخم مرغي شکل بوده ،در سايزهای کوچک يک تکه و در سايزهای بزرگ چند تکه ميباشد.
 .2رینگ آببندی(Seat ring) :
جنس رينگ آببندی معمتولي از استتنلس استتيل بشتماره ) 1.4308 (AISI 304مطتابق بتا استتاندارد
 DIN EN 10088-3مي باشد .و در صتورتيکه از رينتگ آببنتدی پتره ای استتماده متي شتود جتنس آن
 Al.Bzمطابق با استاندارد  ASTM-B148مي باشد.
 .3سیلندر وپیستون( Cylinder & Piston):
از استنلس استيل گريد ) 1.4301 (AISI 304مطابق با استاندارد  DIN EN 10088-3باشد.
 .4شفت ها(Shaft) :
از استنلس استيل گريد ) 1.4021 (AISI 420مطابق با استاندارد  DIN EN 10088 -3باشد.
 .5تسمه های راهنمای پیستون(Guide Piston):
از جنس  Special Bronzeبا ضريب اصطکاک پايين ،مقاومتت بته ختوردگي و ستايش بتام و هم نتين
حداقل رسوب پذيری باشد.
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 .6الستیک آببندی(Profile sealing ring) :
از  EPDMو دارای گواهينامه مجاز برای استماده آب آشتاميدني از مراکتز معتبتر بتين المللتي و در صتورت
درخواست مشتری مي تواند  NBRباشد.
 .7گیربکس(Gearbox) :
گيربکس ها بايد دارای کالس آب بندی حداقل  IP67مطابق با استتاندارد  EN 60529بتوده و هم نتين
دارای خاصيت خود ترمزی ،شاخص برای باز و بسته بودن و نياز به مراقبتت کتم داشتته باشتند و در صتورت
چرخاندن فلکه گيربکس در جهت عقربه ساعت ،شير بسته شود و هم نين امکان نصتب عملررهتای برقتي و
هيدروليکي نيز وجود دارد.
 .8فلکه(Hand wheel) :
جهت باز و بسته شدن شير ٬روی فلکه ،بايد بصورت واضح مشخص باشد.
 .9پیچ و مهره ها(Bolt & Nut) :
پيچ ،مهره و واشرها از استنلس استيل گريد  A2مطابق استاندارد ( ISO 3506 )DIN 267-13باشد.

.11

رنگ(Corrosion protection) :

پوشش رنگ پودری اپوکسي با پاشش بروش الکترو استاتيک که ضتخامت آن حتداقل  250ميکترون بتوده و
دارای گواهينامه مجاز برای آب آشاميدني از مؤسسات معتبر بين المللي باشد.
 .11تست هیدرواستاتیک(Hydrostatic test) :
تست استحکا بدنه و آببندی ديسک بايد مطابق با استاندارد  DIN EN 12266صورت گيترد و هم نتين
تست عملکردی نيز انجا شود.
 .12کنترل حین فرآیند(QC-Plan( :
کليه مراحل توليد بايد مطابق برگه طرح کيميتي کنترل شده و کليه مستندات قابل ارائه باشند.
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