Spezialisten der industriellen Teilereinigung.
/ Az ipari alkatrésztisztítás specialistái. /

Projekt-kérdőív
Vállalat/Társaság:
A projekt megnevezése / címe:
☐ Bértisztítás ☐Gép-/Berendezésgyártás

Az Ön alkatrészeinek megnevezése és
felhasználása
Anyag

☐Általános érdeklődés

☐Vegyészet

A tisztítandó alkatrészek
☐ Rozsdamentes acél (nemesacél)
☐ Acél
☐ Alumínium
☐ Vörösréz
☐ Sárgaréz
☐

Az anyagok mennyiségi aránya
Becsült arány %-ban

Geometria/Méretezés

Méret

Kérjük, szíveskedjen megadni a legnagyobb és a legkisebb
alkatrész méreteit!

Súly

Kérjük, szíveskedjen megadni a legnagyobb és a legkisebb
alkatrész súlyát!

☐ Furatok
☐ Zsákfuratok
☐ Áztatott, merített alkatrészek (részlegesen
körülzárt üreges részeket tartalmaznak)
☐ Szűk rések/hézagok
☐ Kis átmérőjű furatok
☐
Legkisebb alkatrész:
Legnagyobb alkatrész:
Legkisebb alkatrész:
Legnagyobb alkatrész:

Szállítási teljesítmény & Ciklusidő

Óránként mennyi (hány darab) alkatrészt kell megtisztítani?

Szennyeződés
☐ Olaj
Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a biztonsági adatlapot ☐ Hűtő-kenőanyag (emulzió)
szíveskedjen mellékelni!
☐ Polírozó paszta
☐ Forgács
☐ Por
☐ Szálak
☐
Megnevezés
Felhasználás
A szennyeződés típusa

A szennyeződés állapota
Pl. friss vagy megszáradt

☐ friss
☐ megszáradt
☐

A szennyeződések mennyisége
Az egyes szennyeződések mennyiségi aránya
Becsült arány %-ban

Oldalszám: 1 / 2.

Spezialisten der industriellen Teilereinigung.
/ Az ipari alkatrésztisztítás specialistái. /

Projekt-kérdőív
A megkívánt technikai tisztaság
A részecsekék mérete / A részecskék mennyisége
Felületi energia
A tisztasággal szemben támasztott egyéb
követelmények
Tisztítóközeg / Tisztítószerek
Tisztítószer
Van már olyan tisztítószer, amit használni szeretne? A
tisztítószerekre, vegyszerekre vonatkozóan van-e a
vállalatánál speciális előírás?

Korrózióvédelem (acél alkatrészek számára)

☐ Nincs
☐ < 24 óra
☐ < 1 hét
☐ < 6 hét
☐ hosszabb
A tisztítás jelenlegi módja
Hogyan tisztítja jelenleg az alkatrészeket?
Tisztító közeg:
A berendezés gyártója:
Kezelések (pl. Tisztítás 1, Öblítés 2, Konzerválás 3,
Vákuumos szárítás):
Mi zavaró az Ön jelenlegi tisztítási megoldásában?
Az eddigi tisztítási módszerrel eléri a tisztasági
követelményeket?
Folyamat
Megelőző folyamatok
Kérjük, szíveskedjen meghatározni, hogy milyen folyamatok
történnek a tervezetett tisztítás előtt!

További folyamatok

Kérjük, szíveskedjen közölni, hogy a tisztítást követően mi
történik az alkatrészekkel!

Műszakmodell

Hány műszakban szeretné tisztítani az alkatrészeket?

Terméktartó, -szállító eszköz

Rendelkezik-e már olyan terméktartó/-szállító eszközzel,
vagy rácsos mosókonténerrel, mosókosárral, amit a
tisztításnál szeretne használni?

Szárítás

Kérjük, szíveskedjen közölni, hogy szükség van-e az
alkatrészek szárítására is!

Rendelkezésre álló hely

Kérjük, szíveskedjen közölni, mennyi hely áll rendelkezésre
a kívánt tisztítási megoldáshoz!

Egyéb követelmények/ Figyelmeztetések:
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