
        

 Tepelné spracovanie 
 

Vážení obchodní priatelia, 
 
ELBA a.s. Kremnica si Vám dovoľuje ponúknuť tepelné spracovanie ocelí plnoautomatizovaným 
procesom na linke v rozsahu: 

- Žíhanie 
- Zušľachťovanie 
- Kalenie 

Rozmerové a hmotnostné obmedzenia procesu – Technické 
parametre linky: 
- Rozmery plniacich košov (š×d×v): 400 × 600 × 150 mm 
- Max. hmotnosť vsádky v koši:  50 kg 
- Hodinový výkon linky:   200 kg/hod 
- Menovitá teplota:   kaliaca pec 980 ºC 
     popúšťacia pec 750 ºC 
- Chladiace médium:   voda 30 – 35 ºC 
     olej 60 – 80 ºC 

- Oplachové zariadenie: po zakalení vsádky v oleji pokračuje vsádka do oplachovacieho 
zariadenia 

Nami prevádzkovaný proces sa vyznačuje: 
- Plne automatickou prevádzkou bez možnosti zásahu vonkajším vplyvom 
- Technologicky plne opakovateľným systémom spracovania vsádky 
- Ľahkou sledovateľnosťou prebiehajúcich procesov 

- Možnosťou archivácie dát a ich spätného vysledovania 
Komorové pece: 

- Žíhanie 
- Zušľachťovanie 
- Kalenie 
- Cementovanie 

- Rozmery plniacich košov (š×d×v): 500 × 1200 × 300 mm 
- Max. hmotnosť vsádky v koši:  150 kg 
 

Tepelné spracovanie hliníka 
- Rozmery plniacich košov (š×v): 560 × 1100 mm 
- Max. hmotnosť vsádky v koši:  300 kg 
Tryskanie materiálu 
 

Cena: 
Spoločnosť ELBA Kremnica tvorí ceny na základe individuálnych zákaziek. 
Ceny ovplyvňuje priamo aj zákazník typom tepelného spracovania 
a veľkosťou zákazky.  
 

Kontakt: 
V prípade akéhokoľvek záujmu o naše služby alebo o informáciu 
kontaktujte nás: 
Ľubomír Golecký 
riaditeľ divízie povrchových úprav 
ELBA, a.s. Kremnica 
Československej armády 264/58 
967 01 Kremnica 
Tel: +421 45 6704 375 
Mobil: +421 918 381 815 
Fax: +421 45 6704 174 
E-mail: lgolecky@elba.sk 
 

Miloš Páchnik 
majster 
ELBA, a.s. Kremnica 
Československej armády 264/58 
967 01 Kremnica 
Tel: +421 45 6704 340 
Mobil: +421 918 381 843 
E-mail: mpachnik@elba.sk 
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