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Pētniecības projekta nr. 5 

«Impregnēšanas maisījuma receptes 
modificēšana laminētajam saplāksnim ar 

dažādu struktūru virsmu» 
gala rezultātu atskaite



• Izpētīt izejvielu un tehnoloģiskā procesa 

mijiedarbību un likumsakarības

• Izstrādāt jaunu impregnēšanas 

maisījuma recepti un tehnoloģiju

• Ieviest jauno tehnoloģiju ražošanā

“Impregnēšanas maisījuma receptes modificēšana 

laminētajam saplāksnim ar dažādu struktūru virsmu”

Attiecināts : 351,973.72 EUR
Pret plānoto apjomu: 100 %



Balstoties uz vairākiem rūpnieciska mēroga 
eksperimentiem, izdalīti 4 galvenie kvalitāti ietekmējošie 
faktori un vairāki to apakšfaktori. Izstrādāts pētījumu 
plans faktoru izpētei.

Sākotnējo teorētisko parametru apkopošana, defektu

veidošanās priekšnosacījumu izpēte



• Sintētisko sveķu parametri

• Impregnēšanas maisījums

• Impregnētā papīra parametri

• Procesa parametri

Pētījums par ražošanas procesa parametru ietekmi uz defektu 

veidošanos



• Sintētisko sveķu parametru ietekme
Sintezētas vairākas sintētisko sveķu partijas ar izmainītu molāro attiecību un 
sārma saturu pārbaudot tā ietekmi uz defektu veidošanos. 

Testēts katalizators, kura pievienošana nodrošina kondensācijas pakāpes 
palielināšanu, vienlaicīgi nepalielinot viskozitāti. Panākta būtiska putekļu 
samazināšana uz gala produkta virsmas.

Attīstīta jauna metode filmas sveķu kondensēšanās pakāpes noteikšanai.



Impregnēšanas maisījums

� Pārbaudīta pretsalipes piedevu ietekme;

� Galvenie ieguvumi ir atsevišķu piedevu viendabīgums, 
nenoslāņošanās. Nav nepieciešama maisīšana;

� Atsevišķu piedevu gadījumā pazūd putošanas problēma;



• Impregnētā papīra parametri

Pētījums par mitruma satura sakarību  ar polimēra kondensācijas reakcijas 
pakāpi. Secināts, jo mazāks mitruma saturs, jo vairāk kondensējies un 
šķērssaistījies ir polimērs.

Novērots, ka pie palielināta mitruma satura, ir vairāk putekļu sieta pusē, 
izteiktāki «enģeļu spārni» un gludā puse ar izteiktu marmora rakstu.



• Ražošanas procesa parametru ietekmes pētījums

Testēta dažādu impregnēšanas līnijas 8 žāvēšanas kameru profilu ietekme uz putekļu daudzumu uz sietveida
virsmas, izmēģināti  dažādi impregnēšanas līnijas temperatūras profila parametru iestatījumi. 

Izpētīta atšķirīgu temperatūras profilu ietekme uz impregnēšanas līnijas ātrums palielināšanas iespējām, 
saglabājot impregnēšanas kvalitāti gan  43 g/m2, gan 80 g/m2 papīram.



Laboratorijas un rūpnieciskā mērogā pārbaudītas vairākas pretsalipšanas
piedevas un to kombinācijas pretsalipšanas un mitruma uzņemšanas 
aiztures nodrošināšanai impregnētajam papīram. 

Pētījums par impregnēšanas maisījuma 

piedevu un izejmateriālu ietekmi uz 
defektu veidošanos

PHO release
PHO + FLP release
stripes and spots



Kopsavilkums

Pētniecības projekta starposmu un  kopējais gala rezultāts ir sasniegts

Iegūts industriāla mēroga pētījums par impregnēšanas maisījuma un procesa parametru ietekmi 

uzlabotas kvalitātes laminētā saplākšņa ražošanai. 

Pētījuma rezultāta komercializācijas prognoze

Pētījuma rezultātā iegūto zināšanu par impregnēšanas maisījumiem un to izmantošana ražošanā 

jau ir uzsākta ražojot impregnētos papīrus tālākai izmantošanai laminētā saplākšņa ražošanā ar 

dažādu struktūru virsmu . Saražojot vidēji  81.5 t.m2 darba dienā. 



Paldies par uzmanību!


