
www.graco.com

CODZIENNA LISTA KONTROLNA DLA URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI STRUMIENIOWEJ KONIECZNE
ZDECYDOWANIE 
ZALECANE

1. Sprężarka powietrza
Czy była konserwowana i serwisowana? Czy był sprawdzany olej i separator w filtrze cząstek stałych? 
Czy był sprawdzany akumulator? o

Czy jest napełniona gazem? o

Czy min. ciśnienie wylotowe powietrza wynosi 8 barów (125 psi)? o

Czy znajduje się w bezpiecznej odległości? o
2. Wąż zasilający powietrzem
Wąż o dużej średnicy: średn. od 1,5" do 2" lub od 38 do 51 mm? Minimum = 1 rozmiar większy  
od węża do obróbki strumieniowej? o

Czy są założone szpilki blokujące i (lub) końcówki biczowe? o

Czy są wszystkie wymagane złącza i mocowania: 1 ½" NPT? o

Zachowaj maksymalnie proste o
3. EcoQuip

Czy system był sprawdzany i konserwowany? o
Dla (podwójnego) przyłącza wody EQ2m i EQs2 lub zewnętrznego zbiornika z wodą: wąż ogrodowy ¾"; 
11 l/min? o

Czy wszystkie akcesoria; o-ringi, zapasowa dysza, złącza camlock i (lub) manometr do dyszy są 
dostępne na miejscu? o

4. Ścierniwa

Czy zostało wybrane odpowiednie ścierniwo do danego zastosowania? o

Unikaj ścierniw zawierających szkodliwe substancje (dla zdrowia lub środowiska) o

Załaduj przynajmniej 75 kg ścierniwa (aby zapewnić lepszy i suchszy strumień) o
5. Substancje chemiczne

Czy dodano środek przeciwkorozyjny? o
6. Wąż do obróbki strumieniowej

Wąż powinien być jak najprostszy i jak najkrótszy – sprawdź poziom zużycia i (lub) miękkie punkty (pęcherzyki) o
7. Złączki i złącza do obróbki strumieniowej

Sprawdź poziom zużycia uszczelek i podzespołów. Sprawdź pod kątem szczelności o

Czy są założone szpilki blokujące i (lub) końcówki biczowe? o
8. Uchwyt pilota zdalnego sterowania

Czy uchwyt został sprawdzony i był konserwowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa? o
9. Dysza do obróbki strumieniowej

Sprawdź ciśnienie powietrza oraz wkładkę/gwint pod kątem zużycia lub uszkodzenia o

Czy dysza ma odpowiedni rozmiar i jest odpowiednia ze względu na ciśnienie powietrza i zastosowanie? o
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10. Ochrona twarzy

Czy jest konieczna ochrona słuchu (korki lub nauszniki)? o

Gogle ochronne? o
11. Inna odzież ochronna do zastosowań wymagających określonych środków ochrony indywidualnej

Rękawice? o

Długie rękawy lub kombinezon ochronny? o

Obuwie ochronne? o
12. Zagrożenia w pracy

Czy są jakieś fizyczne zagrożenia (poślizgnięciem się, upadkiem, zmiażdżeniem)? o

Certyfikowane rusztowania? o

Stabilna i bezpieczna pozycja operatora? o
Czy w materiale ściernym, powłoce, podłożu lub w otoczeniu znajdują się substancje toksyczne  
(np. ołów, arszenik, cyjanek, metale ciężkie, chromiany, wolna krzemionka, azbest itp.)? o

13. Obiekty pokazowe

Sprawdź otoczenie, kształt, wielkość i dostępność. Sprawdź, jaki rodzaj osadu chcesz usunąć? o


