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1. un 2. starpposma rezultātu atskaite.
AS «Latvijas Finieris»
Andris Čāmāns
26.08.2021.

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt klientu orientētu produktu, kas cels ražotāja konkurētspēju globālajā tirgū, radot
tehnoloģiju, kā īsā laika posmā un nelielās partijās izgatavot personalizētu pārklājumu saplāksnim.
Palielināt izpratni par bērza saplākšņa pielietojuma potenciālu fasādes paneļu izgatavošanā.

1. un 2. starpposma rezultāts
Starprezultāta īss apraksts:
Veikts piejamo papīra tehnisko parametru pētījums un to ietekme uz produkta
kvalitāti un ražošanas jaudu.
Veikts tintes tehnisko parametru pētījums.
Tintes un papīra ietekme uz produkta kvalitāti.
Fasādes paneļu pētījuma metodikas izstrāde, specifikācija un paraugu
izgatavošana.

Attiecinātās izmaksas
Kopā attiecināts: 242 765 EUR
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Papīra tehnisko parametru pētījums,
to ietekme uz produkta kvalitāti un ražošanas jaudu.
Porainības/blīvuma ietekme
• Jo blīvāks papīrs, jo sliktāka sveķu uzsūkšanas spēja.
• Uzsūkšanās ātrums cieši saistīts ar gaisa caurlaidību
(Gurley number) .
• Papīrs ar mazāku blīvumu un lielāku gaisa caurlaidību, veicot
ražošanas mēroga testu, ļāva sasniegt lielāku Impregnēšanas
līnijas ātrumu palielinot no 42 uz 50 m/min.

Tintes tehnisko parametru pētījums.
Tintes temperatūras, viskozitātes un caursūkšanās spējas sakarības:
• Iegūtas tintes viskozitātes izmaiņu līknes atkarībā no tintes temperatūras, secināts, ka
temperatūra būtiski ietekmē viskozitāti, kas attiecīgi prasa ražošanas procesa parametru
pielāgošanu.
• Tintes viskozitātes izmaiņas atkarībā no ūdens daudzuma maisījumā, pētījuma rezultāti ļaus
tupmāk ražošanas procesā noteikt nepieciešamo ūdens daudzumu lai iegūtu vajadzīgo viskozitāti.
• Izstrādāta metodika tintes maisījuma caursūkšanās noteikšanai caur papīru. Mērķis samazināt
tintes caursūkšanos un nonākšanu uz iekārtas papīra padeves ruļļiem un vienlaicīgi nodrošināt
izteiktāka apdrukas nospieduma iegūšanu.
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Tintes maisījuma caursūkšanās
caur papīru atkarībā no viskozitātes.

Salīdzināta caurspiešanās pie dažādām viskozitātēm diapazonā
no 47 – 27 sec. Jo zemāka viskozitāte, vairāk caurspiežas.

Tintes un papīra ietekme uz produkta kvalitāti.

• Veikti divi ražošanas mēroga testi ar divu veidu 45 g/m2 papīriem. Papīrs ar ar mazāku blīvumu
un lielāku gaisa caurlaidības parametru sekmēja vienmērīgāku sveķu iesūkšanos papīrā un ļāva
palielināt līnijas ātrumu par ~15%.
• Veikti trīs tinšu, ar dažādiem tehniskiem parametriem, ražošanas mēroga testi - piemeklēta tinte
ar impregnēšanas līnijas ātrumam piemērotu parametru kombināciju – optimālu žūšanas laiku pie
viskozitātes (22-26 sek.), bet tomēr ar pārāk lielu caursūkšanā spēju.
• Veikti impregnētā papīra betona noturības testi, lai pārliecinātos, ka tinte neatstāj nospiedumu uz
betona virsmas, iegūtie rezultāti apliecina, ka izvēlētā tinte nospiedumus neatstāj.
•

Veikti impregnētā papīra virsmas NaOH 5% šķīduma noturības un nodilumizturības testi, secināts,
ka izvēlētā tinte neietekmē produkta kvalitātes rādītājus.

Fasādes paneļu pētījuma metodikas izstrāde, specifikācija un paraugu
izgatavošana.
Filmu un dažādu apdares sistēmu ilgizturības testēšanai āra apstākļos uzstādīti 180 saplākšņi paneļi (Finiera iela 2,
Rīga), no kuriem 73 ir vērsti uz Dienvidiem, 75 – uz Ziemeļiem un 32 - uz Austrumiem.
Izmantoti sekojoši materiāli:
•

o Saplāksnis bez apdares un ar speciālu gruntsfilmu, ar apdares materiāliem no 6 apdares klājumus
piedāvājošām firmām (AkzoNobel, Caparol, Klinta, Remmer, Tikkurila un RILAK. Paneļi sagatavoti gan
rūpnieciski, t.i., uz apdares līnijām, gan arī ar otu vai rullīti, t.i., piemēroti izmantošanai mājas apstākļos.

•

o Saplāksnis, kurš ir rūpnieciski saražots, izmantojot dažādas filmas (gan fenola, gan amino grupas sveķu
filmas), gan arī pārklājumus. Kopā 5 dažādu firmu produkti.

•

o Eksperimentālus paneļus ar speciāli apstrādātu augšējo finieri.

Sagatavoti paraugi paātrinātās vecināšanas kamerai (QUV).

Iespējamo risku izvērtējums

• Neizdodas piemeklēt tinti ar nepieciešamo parametru kombināciju lai
novērstu pārāk dziļu iesūkšanos papīrā nodrošinot apdrukāšanas
kvalitāti un saderību ar impregnēšanas līnijas ātrumu.
• Aizkavējamies pie papildus šīs kombinācijas pētīšanas dēļ miejiedarbības ar
citiem ietekmējošiem faktoriem;
• Pētījums var neiekļauties plānotajā grafikā;
• Projekta izmaksas palielinās;
• Iespējama pilnas pētījumu aktivitāšu programmas neizpilde.

Prognozes par tālāko pētījuma gaitu, ņemot vērā līdz šim sasniegto
Optimistiskais scenārijs

Pesimistiskais scenārijs

Optimālā tintes parametru kombinācija
tiek piemeklēta projekta laikā.

Optimālā tintes parametru kombinācija
netiek atrasta projekta laikā
Aktivitāšu realizācija tiek iekavēta un
pētījums nav pabeigts plānotajā termiņā
Pētījums būs jāturpina pašu spēkiem līdz
rezultāts tiks sasniegts

