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SIA “BALTICFLOC”
Makulatūras plākšņu apraksts.
SIA “Balticfloc” ir makulatūras pārstrādes uzņēmums Latvijā ar plašu otrreizēji pārstrādātas
produkcijas klāstu. Uzņēmums nodarbojas ar sauso makulatūras pārstrādi dažādās frakcijās,
ražojot tādus produktus, kā: ekovate, celulozes mulča, celulozes šķiedra asfaltam, absorbcijas
materiāls, pakaiši mājdzīvniekiem.
Ekoloģisko plākšņu ražošanas izejvielas ir otrreiz pārstrādājama makulatūra un kaņepju salmi, kas
ražošanas gaitā tiek apstrādāti, vairakkārt smalcināti, atdalīti no piemaisījumiem, karsēts līdz kļūst
par ekoloģiski tīru siltināšanas materiālu. Kā arī saistviela BICO, kas temperatūrā līdz 100® C
kūst un saista izejvielas vienotā plāksnē. Piemaisījumu un papildvielu dozēšana un padeve ir
automatizēta. Ekoloģisko plāšņu ražošanas procesā netiek piesārņota apkārtējā vide un netiek
izmantoti neatjaunojamie dabas resursi. Makulatūras, kaņepju sastavā nav cilvēka veselībai
kaitīgu ķimikāliju, kas varētu izplatīties gaisā.

Ražošanas process.
Makulatūra, kaņepes un BICO ar autotransportu tiek pievestas tieši pie ražošanas lentas.. Uzglabā
norobežotā,sausā noliktavā. Makulatūra tiek piegādāta sapresēta (120x80x100cm) un sastiprināta
ar metāla stieplēm. Kaņepju salmi ruļļos līdz 100kg. Bico šķiedra sapresēta (100x80x60). Visi
iekraušanas un izkraušanas darbi notiek ar autokāru, kas darbojās uz gāzes. Gāzes baloni uz vietas
netiek glabāti, bet iepirkti no SIA “Metālu pasaule”
No noliktavas ar autokāru pakas nogādā līdz pieņemšanas lentai, no kura makulatūra un kaņepes
nonāk rupjā smalcinātājā. Padodamā papīra, kaņepju un BICO apjomu kontrolē uzlādes operators.
Ir iespējams ieslēgt automātisko režīmu, ko kontrolē sensors rupjā malējā.
Pirms makulatūras novietošanas uz pieņemšanas lentas, darbinieks atdala plastmasas iepakojumu
un metāla stīpas, kā arī citus redzamus piemaisījumus ja tādi ir. Veic vizuālu pārbaudi. Metāla
stīpas tiek vāktas un nodotas metāla uzpirkšanas punktos.
Makulatūru un kaņepes laiž caur rupjo smalcinātāju. Bico šķierai apstrāde nav nepieciešama.
Malējā ir speciāli izgatavoti asmeņi, kuri ir piestiprināti pie malēja rotora. Papīrs un kaņepes no
uzlādes lentas krīt malējā. Asmeņi sasmalcina papīru, to izspiežot caur sietu. Sasmalcināto makulatūru ar gaisa plūsmu no ventilatora nogādā uzkrāšanas bunkurā. Uzkrāšanas bunkurā ir mikseri,
kuri saglabā papīru atraisītu un notur kustībā. Samaltai kaņepju masai tiek nodalīta vērtīgā šķiedra
ar speciālu iekārtu un vērtīgā šķiedra nogādāta uz uzkrāšanas bunkuru. Uzkrāšanas bunkuri palīdz
nodrošināt vienmērīgu materiāla plūsmu ražošanas procesā. Plūsmu iespējams regulēt, izmainot

pieņemšanas lentas ātrumu. Papīra, kaņepju un BICO padevi kontrolē sensors. No uzkrāšanas
bunkura pirmo reiz tiek atsūkti smalkās frakcijas putekļi no kaņepju un makulatūras bunkura un
pa ventilācijas caurulēm nogādāti maisa filtrā. Tālāk no bunkuriem makulatūra, BICO un kaņepes
tiek padota uz produkcijas konveijeri.
Sasmalcināto saturu, kas atdalīta no smalkiem putekļiem, ar gaisa plūsmas cauruli nogādā uz
dozēšanas bunkuru. Gaisa plūsmas caurulē, uz smalko malēju, tiek pievienota īpaša ķīmija.
Ķīmija tiek padota no diviem atsevišķiem dozatoriem. Primārais dozators un rezerves dozators,
kas ļauj ietaupīt laiku un neapturēt ražošanas procesu pildot ķīmiju. Ķīmija ar šnekiem tiek dozēta
ventilatorā, kurš to ievada kopējā gaisa padeves sistēmā. Arī pie šnekiem ir uzstādīti sensori, kas
kontrolē nepārtrauktu ķīmijas padevi. Ja ķīmija ir beigusies vai netiek padota, tad arī papīra
plūsma tiek apturēta. Ķīmija ir mikro granulu veidā un to uzglabā Big-Bag maisos ar tilpumu
1000kg, dozēšanas iekārtas tuvumā. Uzglabāšana notiek sausā vietā. Tātad ķīmija tiek pievienota
smalcinātai makulatūras, kaņepju un BICO masai un tikai tad šo sastāvu laiž uz dozēšanas bunkuru. Arī dozēšanas bunkurā ir uzstādīti mikseri, kuri saglabā masu atraisītu un notur to kustībā.
Pakošanas bunkurs palīdz nodrošināt vienmērīgu materiāla plūsmu uz priekšlenatas pirms krāsns.
No dozēšanas bunkura, ar slūžu palīdzību, samaisītā masa tiek nogādāta uz pirmslentu pirms
formēšanas krāsns. No dozēšanas bunkura tiek atsūkti smalkie putekļi vēlreiz. Pa ventilācijas
trubām putekļi tiek nogādāti uz īpašu maisa filtru. Uz pirmslentas materiāls tno dozēšanas bunkura tiek uzklāts vienmērīgi sajaukts un virzīts uz formēšanas krāsni Fromēšanas krāsnī ar karsta
gaisa plūsmu (100 C) tiek kausētas BICO šķiedras, kas kūstot formējas viendabīga masā un salīp
ar pārējām sastāvdaļām. Makulatūru un kaņepēm.
Pēc karstā gaisa apstrādes materiāls tiek atdzesēts neilgu laiku un padots uz griezēju Tur lielā
plāksne tiek sagarināta nepieciešamajos izmēros un nogrieztas nevajadzīgās malas,ja tādas ir.
Standarta plāksnes izmērs plānots 575x50x1350
Pēc plākšņu griešanas tās tiek padotas uz pakotāju. Uz pakotāja plāksnes tiek sakrāmētas pa 10gb
un iepakotas polietilēna maisā. Transportēšanas stabilitātei un ērtībai. Šis process ir automatizēts
ar speciālu ietīšanas iekārtu.
Smalkie putekļi atmosfērā nenonāk, bet tos savāc maisu filtros. Putekļi tiek pievadīti otrreiz
sistēmā, kas sajaucās ar gatavo produkciju, lai nezaudētu ķīmijas daudzumu, kas ir putekļos.
Maisu filtri tiek tīrīti katru reizi pirms ražošanas, vai pēc 10 000t.
Celulozes, kaņepes vai BICO šķiedras sastāvā nav bīstamu un kaitīgu vielu, kas varētu izplatīties
gaisā. Pārstrādes procesā netiek izmantots ūdens, bet sadzīves vajadzībām ir pilsētas kanalizācijas
un ūdens pieslēgums. Ražojot atkritumi un pārpalikumi neveidojas. Plānotais saražotās produkcijas apjoms diennaktī ir vidēji 10t

