
VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG  je vodilni globalni proizvajalec naprednih magnetnih materialov in z njimi 
povezanih izdelkov. Temelje današnjega podjetja VACUUMSCHMELZE so postavili v letu 1914 s prvo vakumsko 
talilno pečjo, nato pa so leta 1923 zagnali industrijsko proizvodnjo taljenja litin. Prvi obrat je deloval v nemškem 
mestu Hanau in je sčasoma prerasel v podjetje, ki je danes prisotno po vsem svetu in se lahko pohvali z

-  4.000 zaposlenimi

-  v več kot 50 državah in z

-  letno prodajo v višini pribl. 
490 milijonov evrov

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG



 PARAMETRI

- Vrtilna hitrost:  2400 vrt/min

- Hitrost delcev :  77 m/s

-  Učinkovitost turbine:  45 %

-  Pretok abraziva :  215 kg/min

-  Hitrost proizv. linije: 2 - 3 m/min

Poraba abraziva na leto: 50 ton

Število izmen: 1

Operaterji: 1

Št. delovnih dni v tednu: 5

Čas peskanja v obdobju: 210 h/mesec

Proizvodnja na enoto časa: 3900 m²/mesec

Stanje prej, z uporabo S 330



V primerjavi s sredstvom S330, ki je bilo v 
rabi prej, smo z izdelkom SM140 povečali 
učinkovitost razškajanja in zmanjšali 
hrapavost in ob tem

-  zmanjšali stroške postopka;

-  povečali produktivnost (hitrost linije je do 50 % 
večja);

-  izboljšali videz površine;

-  dosegli manjšo, enakomernejšo in bolje 
nadzorovano hrapavost površin.

 PARAMETRI

- Vrtilna hitrost:  2400 rpm

- Hitrost delcev:  77 m/s

-  Učinkovitost turbine :  45 %

-  Pretok abraziva :  215 kg/min

-  Hitrost proizv. linije: 2 to 8 
m/min

Stanje po uporabi SM 140

Pred 
peskanjem

Po peskanju



• Hitrost proizvodne linije:

           - Z uporabo prejšnjega abraziva S 330:  maks. 2-3 
m/min.   

 
           - Z uporabo izdelka STAINIUM:  3 do 8 m/min.
        
               

      Rezultati 



• Najvišja produktivnost ob enaki očiščenosti:

             - S prejšnjim abrazivom S330: 3900 m²/mesec (poraba 1,6 tone 
abraziva)

 

              - Z izdelkom STAINIUM:  4300 m²/mesec (poraba 1,3 tone v 
enakem obdobju)

        
               

Rezultati



• Manjša poraba abraziva ob enaki očiščenosti:

           - S prejšnjim abrazivom S330 :  0,41 kg/m²
    

           - Z izdelkom STAINIUM:  0,27-0,37 kg/m² 
                    

Rezultati





Kupec je ugotovil znatno razliko v UČINKOVITOSTI, PRODUKTIVNOSTI 
in PORABI, ko je STAINIUM 140 primerjal z abrazivi, ki jih je 
uporabljal prej.

- Dosegel je od 10 % do 50 % višjo učinkovitost (peskanje v m²/mesec),   
                              torej najvišjo produktivnost, saj smo hitrost linije 
pospešili za 50 %.

- Z uvedbo SM 140 je poraba abraziva padla s 50 na 35 ton letno ob enaki 
očiščenosti Sa2 in ob enakem času peskanja.

Za podjetje VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG je STAINIUM 
pomembna REFERENCA in REŠITEV za njihovo posebno namensko 
proizvodnjo.

Končne ugotovitve
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