ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ РІДИН
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА
Повна назва*

Сфера діяльності
ПІБ
Посада

(

Код міста

)

телефон:

факс:

E-mail:

http:

Адреса
(вулиця)
(індекс)

(нас. пункт)

(район)

(область)

(країна)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАДНАННЯ
(у разі, якщо в процесі використовується обладнання різних марок/моделей або різного принципу роботи –
прохання заповнити опитувальний лист на кожне обладнання окремо)
Модель
фільтра:

Марка фільтра:
Площа фільтрації:

м²

Внутр. / Сер. номер:

Виробник:
Кількість обладнання:

шт.

Введення в
експлуатацію:

(місяць / рік)

Принцип роботи обладнання
Вакуумний фільтр

Фільтр-прес

Барабанний
всмоктуючий

подача суспензії зверху

Рамний

Дисковий

Камерний або
мембранами)

Стрічковий

Автоматичний вертикальний камерний

Свічевий / рукавний

Стрічковий

Інший (зазначити і описати принцип роботи)

Камерний ( з

Робочий вакуум:

атм.

Робочий тиск:

Вакуум сушіння:

атм.

Тиск сушіння:

Швидкість обертання:

об./хв.

Тривалість циклу:

Наявність промивання
кеку:

атм.
атм.
хв.

відсутня
Температура:

в наявності

Значення рН:

°С

Зняття кеку
Довільне

Продувкою

Струшуванням

Шабером (частково або
повністю)

Робота з намивним шаром

атм.

З’ємним валиком

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЦЕС
Завод, фабрика, цех,
станція
Ділянка, відділення
Назва процесу:
Назва суспензії:

Хімічний склад твердої
фази і вміст у %:
Хімічний склад рідкої
фази і вміст у %:
Розмір часток твердої
фази в мкм та їх зміст в
%:
Щільність суспензії:
Характер твердої фази
суспензії:
Характер осаду, який
утворюється:

Температура:

г/л

Кристалічний

Аморфний

Зернистий,

Міцний,

розсипчастий

крихкий

Продукт, який треба
вловити:

кек (тверда фаза)

Наявність іонів хлору:

відсутні

Значення рН:

°С

Волокнистий

Липкий,

Розтріскується

Цементується

мажеться

фільтрат (рідка фаза)
в наявності;

Тканина, який використовується
Артикул тканини:

Коллоїдний

Назва тканини:

кек і фільтрат
г/л (зазначити кількість)

Виробник тканини:
Матеріал тканини:

Товщина тканини:

Склад ниток основи:

Склад ниток вутка:

Щільність ниток основи:

ниток/10 см

Щільність ниток вутка:

Повітропроникність тканини:

м³/м²*хв

Термін служби тканини
(зазначити од.):

тканина в рулоні

готовий вироб

мм

ниток/10 см

Інші тех. дані тканини:
Причина (-и) заміни тканини та її
негативні сторони:
Спосіб кріплення тканини:
Поставляється як:

напівготовий вироб

Для тканини в рулоні зазначте ширину та довжину рулона.
Для готового и напівготового виробу дайте короткий опис:

Фактичні показники експлуатації тканини і показники, які вимагаються
Фактичні показники

Показники, які вимагаються

Ступінь важливості
(1 – найбільш важливо,
5 – найменш важливо)

Вологість кеку, (%)
Чистота фільтрата,
(мг/л)
Продуктивність,
(зазначити одиниці)
Термін служби,
(зазначити одиниці)
в наявності –

Легке зняття кеку

не потребує

«

»

20

відсутнє,
але потрібно

г.
* позначені червоним позиції є обов’язковими до заповнення, без цих даних замовлення не розглядається

