8-Endüstriyel Hizmetler.pdf

1

23/04/16

11:22

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 2014/68/EU (PED)
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ 2014/29/EU (SPVD)
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İMALAT Ö ETİMLERİ VE ABRİKA RETİM K NTR LLERİ
-Çelik Konstrüksiyon İmalat Gözetimi
-Depolama Tankları İmalat Kontrolü ve Periyodik Kontrolü
-Boru Hatları İmalat Kontrolü
-Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynaklı İmalat Gözetimi
-Uluslararası Gözetim Hizmetleri
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BASINÇLI KAPLAR 2014/68/EU (PED)

TARA İMALAT Ö ETİMLERİ VE ABRİKA RETİM K NTR LLERİ

Basınçlı kipmanlar önetmeli i

U P D Avrupa daki asınçlı ekipmanlara ilişkin tüm

MUAYENE VE KAYNAKLI İMALAT

ulusal kanun ve kurallara da il edilmiştir ve Avrupa Toplulu u nda satılan tüm asınçlı ekipmanları

Kaynak üretimde önemli rol oynayan özel ir prosestir Boru atları da da il olmak üzere er

il ilendiren tek üni orm düzenlemeyi i ade etmektedir P D izin verilen maksimum asın ı

türlü asınçlı ekipmanın üretiminde vinçler köprüler taşıma ve kaldırma ekipmanlarının

ar ın

üzerinde olan Avrupa Birli i nde satılan tüm asınçlı ekipmanlar için eçerlidir

üretiminde ve stadyumlar alışveriş merkezleri ve çelik konstrüksiyon işleri i i çok eniş ir
alanda pro elerin en önemli unsurlarından irisidir Bu kritik dere e önem arz eden prosesin yani
kaynaklı imalatın kalitesini elirleyen kontrollerde akredite olarak sundu umuz izmetlerden

BASİT BASINÇLI KAPLAR 2014/29/EU (SPVD)
U Basit Basınçlı Kaplar önetmeli i de di er Avrupa Birli i yönetmelikleri i i uy ulaması
C

M

Y

CM

ülkemizde de zorunlu olan ve ürünlere
irisidir Basit asınçlı kap
amaçlanmayan

işaretinin iliştirilmesini zorunlu kılan yönetmeliklerden

ava ya da nitro en içermek üzere tasarlanmış olan ve ateşle teması

ar dan yüksek iç asın a maruz tutulan er an i ir kaynaklı kap anlamına

CMY

K

Kaynakçı, Kaynak Operatörü, Lehimci Sertifikasyonu
Kaynak Prosedür Şartnamesi Onayı (WPS/WPQR)
Lehim Prosedür Şartnamesi Onayı (BPS/BPQR)

elmektedir

EN ISO 3834 Kaynaklı İmalat Uygunluk Belgelendirmesi

MY

CY

azıları aşa ıda sıralanmıştır

D

T

AP

İ

AP

K
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EN 15085-2 Demiryolu Araçları İmalatı İçin Yeterlilik Belgesi

K

standartlarına öre depolama tanklarının imalat ve monta

standardına öre depolama tanklarının periyodik akımı

özetimi ve AP

tandardına öre yanı ı ve yanı ı

olmayan su kirleti i sıvılar için kullanılan depolama tanklarının imalat özetimlerini yeni teknolo i
tarama i azları ve uzman kadromuz ile irlikte yine akredite şekilde sunuyoruz
B

İ

A

olarak
Ç

B

B

Tahribatlı Testler ve Tahribatsız Muayeneler (NDT)
K

İ

etal yapılar imalat ve monta

K

açısından kritik önem arz etmektedir Boru atlarının imalat ve monta
B

EN 10204 3.2 Malzeme Uygunluk Değerlendirme ve Onayı

Ç

zellikle akaryakıtlar ve te likeli akışkanların prosesinde oru atlarının uy unlu u tesisin üvenli i
A

EN 1090, AWS D.1.1 Çelik Yapılar Uygunluk Onayı

A

B

AP

özetimi AP

standartlarına öre erçekleştirilmektedir zutest

akreditasyonumuz u standartları da kapsamaktadır

standardı olan

Basın a maruz kalan çelik oruların
alzemeleri önetmeli ine ve

standardına öre

AB apı

el elendirilmelerini erçekleştiriyoruz

Bunlara ek olarak pro elerde talep edildi i şekilde imalata özel kontrolleri de yine aynı standartlara
öre erçekleştirerek uy unluk raporları düzenliyoruz

- standardı alüminyum yapıların

Ameri an
D

eldin

o iety tara ından yayınlanan A

D

A

D

A

D

ve A

i i standartları da kapsayan eniş ir alanda akredite şekilde izmet sa lamaktayız
A

B

K

İ

Demiryolu araçları ve ileşenlerin imalatını erçekleştiren üreti ilerin

U Basınçlı kipmanlar önetmeli i ve

i i standartlara öre ayrı a yapısal amaçlı çelik oruların da

- standardı çelik yapılar

- standardının uy ulama

el elendirilmesi ve imalat kontrolü süre inde kullanılır Ayrı a Amerikan Kaynak Derne i

D

B

özetimleri kapsamında

- Demiryolu

uy ulamaları - Demiryolu araçları ve ileşenlerinin kaynak işlemi standardı kapsamında üretilen
ürünlerin müşteri şartnamesi veya kalite test planı kapsamında muayenesi aaliyetleri T

KAK

akreditasyonu ile verilmektedir
U
rünlerin teknik şartnamelere uy un olarak i raç veya it al edilmelerinde yükleme ön esi
kontrollerini erçekleştiriyor ve uy unluk de erlendirmesi yaparak özetim raporu düzenliyoruz

