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Reglementări de fabricație
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Piese brute și semifinite
ICS 25.020

Modificare la SN 200-2:2016-05

Modificarea A1
Prefață
Acest standard de fabrică conține modificări privind SN 200-2:2016-05, care au fost stabilite fiind necesare la aplicarea
standardului de fabrică.

Modificări
Paragraful 6.2.3 este tăiat complet.
Următoarele paragrafe se înlocuiesc fiecare complet. Textul pe fundal color a fost modificat față de
ediția SN 200-2:2016-05:
4.5.3 Verificarea fontei din oțel

This copy will not be updated in case of changes !

4.5.3.1 Calitate interioară
Cerințele specifice ale SMS group se bazează pe DIN EN 12680-1:2003-06 și sunt specificate în tabelele 6 - 8. Pentru cerințe
care nu sunt specificate se aplică DIN EN 12680-1:2003-06. Dacă sunt cerute, prescripțiile privind treptele de calitate sunt
specificate în desen sau un normele SN specifice produsului. Pentru piese ale SMS group se va respecta pentru zona
marginală minim nivelul de calitate 3 și pentru zona centrală minim nivelul de calitate 4 conform DIN EN 12680-1:2003-06.
4.5.3.2 Calitate exterioară
Calitatea exterioară se verifică în punctele specificate în desen, prin verificare cu pulbere magnetică, conform
DIN EN 1369:2013-01 sau prin verificare invazivă DIN EN 1371-1:2012-02. Prescripțiile privind treptele de calitate sunt
specificate în desen sau în normele SN specifice produsului. Pentru piesele brute turnate și finite ale SMS group se vor
respecta următoarele trepte minime de calitate conform DIN EN 1369:2013-01 și DIN EN 1371-1:2012-02:
Afișaj nelinear SM 3 și SP 3
Afișaj linear LM/AM 5 și LP/AP 5
Corespondența treptelor de calitate din DIN EN 1369:1997-02 cu cele din DIN EN 1369:2013-01, respectiv a celor din
DIN EN 1371-1:1997-10 cu cele din DIN EN 1371-1:2012-02 este reprezentată în Anexa A (normativ).
4.5.4 Verificări oțel turnat cu grafit sferic (EN-GJS)
4.5.4.1 Calitate interioară
Verificarea cu ultrasunete pentru stabilirea calității interioare se va efectua conform DIN EN 12680-3:2012-02.
Cerințele cu privire la calitatea interioară a pieselor turnate din oțel turnat cu grafit sferic sunt specificate în desen sau în
standardele SN specifice produsului. Pentru piese ale SMS group este necesar pentru zona marginală minim nivelul de
calitate 3 și pentru zona centrală minim nivelul de calitate 4 conform DIN EN 12680-3:2012-02.
4.5.4.2 Calitate exterioară
Calitatea exterioară se verifică în punctele specificate în desen, prin verificare cu pulbere magnetică, conform
DIN EN 1369:2013-01 sau prin verificare invazivă DIN EN 1371-1:2012-02. Prescripțiile privind treptele de calitate sunt
specificate în desen sau în normele SN specifice produsului.
Pentru piesele brute turnate și finite ale SMS group se vor respecta următoarele trepte minime de calitate

conform
DIN EN 1369:2013-01 și DIN EN 1371-1:2012-02:
Afișaj nelinear SM 3 și SP 3
Afișaj linear LM/AM 5 și LP/AP 5
Corespondența treptelor de calitate din DIN EN 1369:1997-02 cu cele din DIN EN 1369:2013-01, respectiv a celor din
DIN EN 1371-1:1997-10 cu cele din DIN EN 1371-1:2012-02 este reprezentată în Anexa A (normativ).
6.3.2.6 Țevile
În cazul țevilor se va face dovada verificării țevilor prezente conform condițiilor tehnice de livrare.
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