
	  

 

 

Najboljša rešitev za peskanje v ladjedelništvu 

 

V zadnjih nekaj letih so Profilium začela uporabljati vodilna podjetja v ladjedelništvu. 

V velikih družbah, med katere sodi tudi »velika trojica« - ladjedelnice iz Južne Koreje 

Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries in Daewoo Shipbuilding & 

Marine Engineering, se je Profilium izkazal za najboljšo rešitev. 

 

Posebne potrebe ladjedelniške industrije 

 

Ta hitro rastoči trg se spopada s številnimi izzivi, kot so nestabilne cene surovin in 

visoki stroški dela, hkrati pa mora upoštevati stroge tehnične standarde 

Mednarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization), ki si s 

preprečevanjem rjavenja plovil prizadeva za boljšo varnost in njihovo daljšo 

življenjsko dobo. Nove predpise (PSPC) o površinski obdelavi in nanašanju premazov, 

ki so bili sprejeti julija 2008, morajo upoštevati vsi proizvajalci, ki sodelujejo pri 

proizvodnji plovil, zlasti še obrati za brušenje in premazovanje. Priprava površin, ki 

obsega odstranjevanje rje, soli, škaje, ostankov varjenja, in v nekaterih primerih 

stare barve ter brušenje ostrih robov, je ključnega pomena za doseganje optimalne 

učinkovitosti premazov. Ta delovno zelo intenziven del postopka premazovanja 

površin predstavlja pomemben delež skupnih stroškov. 



	  

 

Kot vodilni proizvajalec kovinskih abrazivov se skupina WINOA dobro zaveda izzivov, 

s katerimi se spopada ladjedelniška industrija, in je odločena, da temu trgu ponudi 

višjo učinkovitost in znatne prihranke pri stroških. 

 

Rešitev Premium za pripravo površin v ladjedelništvu 

 

Profilium so razvila in preskusila vodilna podjetja. Izdelek je dosegel in presegel 

pričakovanja glede učinkovitosti peskanja, hrapavosti površin in porabe barve. 

 

1. Kakovost in učinkovitost peskanja 

 

Eden od največjih uporabnikov Profiliuma, vodilno ladjedelniško podjetje, je imel 

težave z odstranjevanjem rje z ostrih vogalov. Po peskanju je med zvari še ostala 

precejšnja količina rje, kar je zahtevalo dodatno delo in je imelo za posledico veliko 

izgubljenega časa zaradi zavrnitve izdelkov. Optimirana porazdelitev zrn, oblika in 

trdota Profiliuma so podjetju omogočili, da je odstranilo tudi rjo med zvari. 

 

        

                  Profil, peskan z dosedanjim         Profil, peskan s Profiliumom 
                  drobljenim granulatom      

Kupec je dosegel za 35 % do 45 % večjo učinkovitost postopka (peskanje m²/h) 

za enako stopnjo čistosti, Sa 2.5, z uporabo Profiliuma. 

 



	  

2. Hrapavost 

 

Drugi ključni akter v ladjedelništvu je moral izboljšati doseganje hrapavosti površin. 

Po obdobju preskusne uporabe je opazil, da so površinski profili, obdelani s 

Profiliumom, finejši in znatno bolj homogeni. Rezultati peskanja so potrdili, da je 

dobljena hrapavost skladna s standardi PSPC.  

 

IMO SPECIFIKACIJE  30-75 µm 

Granulat v uporabi  75-85 µm 

Profilium   45-55 µm 

 

3. Poraba barve 

 

Po končani preskusni uporabi je kupec ugotovil precejšnjo razliko v porabi barve po 

uporabi Profiliuma in porabi barvi po granulatu, ki ga je uporabljal do takrat. Finejša 

hrapavost, dosežena s Profiliumom, je občutno zmanjšala količino porabe barve. 

Uporabnik je ob koncu leta zabeležil 3-% skupni prihranek pri porabi barv, kar je 

preseglo njegova pričakovanja. 

 

Groba hrapavost s standardnim   Fina hrapavost s Profiliumom 
drobljenim granulatom                

                  

 

 



	  

Vodilni akterji v ladjedelništvu so zabeležili 8,7-% zmanjšanje skupnih stroškov 

peskanja in 10-% skupni prihranek pri stroških dela in električni energiji. Eden od njih 

je z uporabo Profiliuma uspel prihraniti znesek, ki ga je namenil za večjo naložbo, in je 

projekt novih komor za peskanje, s katerimi je želel povečati produktivnost, 

odpovedal.  

 

Uspeh, dosežen s Profiliumom, je rezultat storitev Premium: 

 

Našim kupcem je za vsako fazo postopka na voljo celostna storitev: 

 

1. Predstavitev Profiliuma in izobraževalni seminar. 

2. Popolna ocena postopka peskanja, z izračunom in simulacijo stroškov za zračno 

peskanje. 

3. Preskusno obratovanje in popolna tehnična pomoč (preskušanje in usposabljanje 

na lokaciji, spremljanje poteka peskanja itd.) 

4. Ocena rezultatov po obdobju preskušanja. 

 

S ponudbo izdelkov in storitev Premium smo naredili še korak dlje od klasične 

dobave abrazivov k namenskemu ustvarjanju dodane vrednosti za naše kupce. 

Ekskluzivni izdelki in storitve Premium so zasnovani za potrebe posameznih kupcev v 

najrazličnejših panogah. Z večjo produktivnostjo in vrhunsko učinkovitostjo Profilium 

ne pripomore le k splošnemu izboljšanju peskanja, temveč tudi v celoti zadovolji 

potrebe kupcev. 


