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تست راپچر دیسک

پس از تولید راپچرها به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آنها بایستى تستهاى الزم نیز 

به عمل آیدتا از عملکردراپچر دیسک اطمینان حاصل شود که براى این منظور با توجه 

به راپچردیسک سفارش داده شده دستگاه ها تست طراحى و ساخته شده که برخى 

ازتصاویرآنها مشاهده میشود. شرکت دانش بنیان آتیه پردازان شریف به عنوان اولین 

تولید کننده راپچردیسک درایران گامى در راستاى برترین بودن در بخش خدمات دهى 

خوددرسطح جهانى برداشته که ازاین رو شرکت راپچردیسک تمامى مراحل تست را در 

مقابل دیدگان نمایندگان کارفرما انجام مى دهد و نتایج و اطالعات از جمله نمودار روند 

افزایش فشار در نمونه تست هاى بازرسى، یک نمونه آنالیزورق هاى استفاده شده افزایش فشار در نمونه تست هاى بازرسى، یک نمونه آنالیزورق هاى استفاده شده 

(ازجمله آزمون کشش و ترکیب شیمیایى) و... ارائه میگردد.  

ما در اینجا گردهم آمدیم تا این اطمینان را بدهیم که بهترین هستیم. 

تعدادى از مزیت هاى ایران راپچر(ایراپ) 
• اعزام کارشناس فنى 

• دسترسى آسان 

• ثبت سفارش سریع 

• زمان تحویل سریع 

• قیمت مناسب 

• امکان بازدید از خط تولید  امکان بازدید از خط تولید 

• امکان تست صحت عملکردى در حضور مشتریان 

بعد از آماده سازى راپچردیسک ها توسط دستگاه هاى ساخته شده مورد تست قرار مى گیرند و نتایج حاصل از تست ها 

توسط تیم فنى به صورت دقیق بررسى و تحلیل مى شود. 

انجام تست هاى اولیه و تحلیل نتایج 

تعداد نمونه ها جهت تست محصول 

نصب راپچردیسک روى دستگاه تست  

تست و آزمایش محصوالت  

در کارخانه ایران راپچر، محصوالت طبق استاندارد ISO 4126_2 و API 520  در یک فضاى1000 مترى آزمایش 

 مى شوند تا از عملکردصحیح آ نها اطمینان حاصل شود. نحوه مشخص کردن تعداد نمونه ها مطابق جدول زیر است:  

چند نمونه دستگاه هاى تست راپچردیسک 

نمودار روند افزایش فشار در نمونه تست هاى بازرسى 

تعداد در هر دسته         تعداد نمونه آزمایشى 
    کمتر از 10                          2
3                            10 - 15     
4                            16 - 30     
6                            31 - 100   

   250 - 101            4 درصد ولى بیش از 6
   999 - 251            3 درصد ولى بیش از10

  بیش از 1000                    حداقل 30


