ZAŁĄCZNIK Nr 2
Minimalne wymogi stawiane odlewom
1. Materiał L 35 GSM-T – skład chemiczny wg PN-88/H-83160.
2. Własności mechaniczne odlewów:
a) wytrzymałość na rozciąganie R m = 1000-1100 MPa
b) wydłużenie A5 = 8 %
c) twardość odniesiona do Rm zgodnie z PN-EN ISO 18265
d) twardość powierzchni oznaczonych na rys. HRC = 50±2, h = 6±3 mm
3. Ogólne tolerancje wymiarów nietolerowanych dla odlewów wg ISO 8062 – CT12.
4. Zakres dopuszczalnych nieciągłości na powierzchni odlewu nie powinien przekroczyć wartości
odpowiadającym wzorcowi A3 wg PN-EN 1370. Badania prowadzić wg PN-EN 12454.
5. Wady wewnętrzne. Dostawca przeprowadzi badania UT wg PN-EN 12680-1 na 25% sztuk
liczebności partii. Dopuszczalny poziom nieciągłości przestrzennych: w uchach: 2, w pozostałej
części odlewu: 3.
6. Ogólne warunki techniczne dostawy odlewów wg PN-EN 1559-1.
• dla każdej partii odlewów ADMH atest 3.1 wg PN-EN 10204
• wlewek próbny oddzielnie odlany o grubości ≥ 50 mm.
7. Wykonawca dostarczy protokoły badań:
a) wizualnych wg PN-EN 1370:2001 / PN-EN 12454:2002 klasa A3
b) penetracyjnych wg PN-EN1371-1 obrobionych powierzchni:
• otworów ogniwa poziom nasilenia LP1a – AP1a
• spodniej ogniwa poziom nasilenia LP3a – AP3a
c) świadectwa obróbki cieplnej (ulepszania i hartowania)
d) kartę pomiarową z przeprowadzonych pomiarów twardości bieżni i zabieraków po
przeprowadzonej obróbce cieplnej hartowania.
e) karta pomiarowa wymiarów tolerowanych.
f) protokół z badań nieniszczących stwierdzających brak pęknięć.
8. Nie dopuszcza się napraw wad odlewniczych w obrębie uch ogniwa, na pozostałych
powierzchniach naprawy mogą być wykonane wg technologii zatwierdzonej przez
zamawiającego.
9. Wypływki mogą być usunięte tylko za pomocą szlifowania lub frezowania.
10. Każde ogniwo zostanie trwale cechowane znakiem Wykonawcy oraz kolejnym 5-cyfrowym
numerem, gdzie:
•
dwie litery: ustalony z Zamawiającym kod Wytwórcy (np. firma FAMAGO – „ZG”)
•
dwie pierwsze cyfry: oznaczają rok produkcji (np. rok 2010 – „10”)
•
następne cyfry: kolejny numer.
Miejsce cechowania – zewnętrzna powierzchnia grzebienia ogniwa (znaki wklęsłe).
1. Powierzchnie obrabiane (otwory) należy zabezpieczyć antykorozyjnie środkiem czasowej
ochrony - TEXOL.
Wymagana gwarancja min. 24 m-ce od zabudowy ogniwa w człon gąsienicy, lecz nie dłużej
niż 36 m-cy od dnia dostawy do zamawiającego.
Sporządził:

