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 مشخصات تماس .1

  شرکت:   نام / سمت:

  تلفن:  همراه:

  فکس:  ایمیل:

 :آدرس

 
 

 

 اطالعات مواد جهت بالستینگ .2
 

I. تشریح فرآیند تولید قطعه و کاربري محصول 

   صنعت مورد استفاده:

 شرح فرآیند:

 
 

   

    مواد:جنس 
    سختی مواد:

 
II. ابعاد مواد جهت تمیزکاري 

 ضخامت قطر وزن طول عرض ارتفاع ابعاد قطعات

مقطع  

 ساختمانی

        (mm)حداقل 

       (mm)حداکثر 

 ورق
        (mm)حداقل 

       (mm)حداکثر 

 قطعه
        (mm)حداقل 

       (mm)حداکثر 
 

III.  بالستینگوضعیت قطعات قبل از 

  تراش خورده □ آغشته به روغن/ آب صابون □  خشک □ شستشو شده □

  پلیسه دار □ رنگ شده □ لبه هاي تیز □

   :(%)میزان ماسه همراه قطعات  □

    :(C°)دماي قطعات 

 سایر توضیحات:
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IV.  تولیدشرایط 

 مترمربع در دقیقه □ قطعه در ساعت □ تن بر ساعت □  ظرفیت تولید:

  3□ 2 □ 1 □ شیفت کاري تعداد

 تولید (متر مربع در ساعت) (%)سهم   سهم تولید

   :مقاطع 

   :صفحات 

   :قطعات 
 

V. مشخصات آماده سازي سطح مورد نیاز 

 زنگ زدایی □ رنگ زدایی □ ماسه زدایی □

   پلیسه گیري □ آماده سازي جهت پرایمر □

 aR  □ zR □   زبري مورد نیاز:

    نیاز:تمیزي مورد 

 سایر موارد:

 
   

   مواد ساینده مورد استفاده و یا پیشنهادي

 اکسید آلومینیوم □ گریت فوالدي □ شات فوالدي □

 سایر مواد □ پالستیک □ مهره شیشه اي □

 میلیمتر □ مش □  سایز مواد ساینده:

 

 اطالعات فنی عمومی .3

 
I. اطالعات تجهیزات فعلی 

 سایر: □ شیمیایی □ فیزیکی □ فرآیند تمیزکاري فعلینوع 

  :شرح فرآیند آماده سازي سطح فعلی

 
 (رولیک، کانویر، کانویر سقفی و ...): تجهیزات انتقال مواد مورد استفاده

 

 بله □ خیر □  ؟آیا سیستم فعلی غبارگیر دارد

 ضد انفجار □    :یظرفیت هواده  در صورت پاسخ مثبت، نوع دستگاه:

 سیستم تر □ سیستم ضد انفجار □ سیستم خشک □ دستگاه مورد نیاز در صورت پاسخ منفی،

 توضیحات:
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II. تاسیسات موجود 

  فاز:   (kW)توان الکتریکی موجود 

  (Hz)فرکانس برق    (V)ولتاژ برق موجود 
    h)3(m/بار موجود  6میزان هواي فشرده 

 

III. شرایط بهره برداري 

 فقط مسقف □ سوله یا فضاي بسته □  نوع ساختمان:

  عرض:  طول:  (m)فضاي قابل تامین 

  عمق/ گودال فنداسیون:  ارتفاع:  

  :حداکثر   حداقل:  (C)دماي کاري 

      (%)رصوبت نسبی متوسط 

       احتمال نفوذ آب به زیر دستگاه □

 سایر موارد: □

 
     

 

IV. تجهیزات اختیاري 

  یکپارچه سازي سیستم با کل خط تولید □ PLCسیستم اتوماسیون با  □

 بگ فیلتر کارتریجی □ بگ فیلتر شیکري □

 الینینگ و قطعات ضد سایش اضافی □ سیستم اتوماتیک اضافه کردن مواد ساینده □

 سیستم بارگیري و تخلیه اتوماتیک □ آببندي مضاعف در ورودي و خروجی □

 سایر موارد: □

 
 

 

 

V. مورد نیاز (درصورت نیاز اطالعات تکمیلی و یا فایل مربوطه ضمیمه گردد.) سایر توضیحات و یا مشخصات 

 
 
 
  

 
 

 

 
 تنظیم کننده:

 

 
 تائید کننده:

 
 


