
špecifikácia parameter údaje exist.linky údaje po rekonštrukcii

gramáž 20-150 100-400 g

hrúbka 30-180 100-600 µm 

vlhkosť > 10% > 10%

Tuhosť cd < 70 mNm 2-160 mNm

Tuhosť ld 5-20 mNm 5-70 mNm

COBB < 30 g 30-150 g

Burst index 120 - 250 kPa 240-466 kPa

šírka 3 100 mm >  3 400 mm

rýchlosť 100 m/min > 780 m/min

Časové využitie 70% > 89%

OEE 60% > 78%

Výkon/hod. 0,5t/hod < 6 t/hod.

počet operátorov 40 max.37

Zás.nádrž na vlákna 

Zás.nádrž strojová na vlákna 

linka 1,85 MW max. 18 MW

Osvetlenie 120 kW 80 kW

Elektrosystémy Typ TNS TNS a IT

 čerstvá voda spotreba 0,45 t na 1 tonu výrobku max 15 ton na 1 tonu výrobku a.s.

množstvo 140 m3/deň min. 4200 max. 8000 m³/deň

NL 65 kg/deň min. 800 max. 1300 kg/deň

CHSK 110 kg/deň min. 11 000 max. 20 000 kg/deň

BSK 54 kg/deň min. 5 000 max. 11 000 kg/deň

Teplota 42 °C max. 55 °C

Tlak 0,5Mpa 0,5 MPa

Teplota 200 - 210 °C 200 -210 °C

vzduch stlač. Tlak 6 bar 6 bar

plyn spotreba 0  max. 430 m3/hod

Inš.príkon mechanický max.20kW

Celkový počet signálov počet 0 11 136

z toho DI počet 0 4 640

z toho DO počet 0 2 624

z toho AI počet 0 3 504

z toho AO počet 0 368

Vstup balík váha 400 kg 400 kg

počet 1 1

objem 12 m³ min. 40 m³

materiál oceľ nerez

príkon 80 kW/hod. min. 400kW/hod

teplota vody 40 °C 40 °C

konzistencia 8% 12%

počet 1 min.2

príkon 45 kW 132 kW

pracovný tlak 0,1 Mpa max. 0,6 MPa

inšt.príkon 15 kW max. 60 kW

Výkon 16 m³/hod. 430 m³/hod

pracovný tlak 0 max. 0,6 MPa

inšt.príkon 0 max 160 kW

Výkon 0 460 m3/hod

teplota 45 °C 60 °C

koncentrácia 3,50% min. 0,7% max. 1%

typ nekonečné 1 vrstvé nekonečné 3 vrstvé

šírka 4000 mm 4000 mm

Sacia skriňa 1 podtlak  min. - 0,1 bar min.0,2 bar

Sacia skriňa 2-3 podtlak min. - 0,2 bar min.0,4 bar -max 0,5 bar

Sacia skriňa 4-6 podtlak min. - 0,5 bar min.0,6 bar -max 0,8 bar

priemer 600 mm min. 1 000 mm

šírka 4 000 mm min. 4 000 mm

prítlak 0,5 bar min. 1,2 bar

obutie bez plstí vrchná plsť 3 vrstvá; spodná plsť 2 vrstvá

špec.výbava stieranie valca pranie a šponovanie plstí, automatické 

zavádzanie papiera

prítlak 1,2 bar min. 2,0 bar

obutie plsť vrchná plsť 3 vrstvá; spodná plsť 2 vrstvá

špec.výbava pranie plste pranie a šponovanie plstí, automatické 

zavádzanie papiera

prítlak nie je min. 2,4 bar

obutie nie je Vrchná plsť 3 vrstvá spodná 2 vrstvá

špec.výbava nie je pranie a šponovanie plstí, automatické 

zavádzanie papiera

prítlak nie je min.2,8 bar

obutie nie je vrchná plsť 3 vrstvá; spodná plsť 2 vrstvá

špec.výbava nie je pranie a šponovanie plstí, automatické 

zavádzanie papiera

sušina za 3 lisom nie je 47%

Autom.meranie kvality počet nie je 4x

počet nie je 1

materiál nie je plnivá na báze škrobu

Otáčacie a sušiace zariadenie počet Yankee valec 1 sústava

počet nie je 2x

nános nie je 2g/m2

koncentrácia nie je 56-82%

Sušiaca časť za natieraním č. 1 a č. 2 typ 0 IR

sušiace valce počet 0 2x2

počet nie je 2

priem.vrch.valec nie je 700mm

priem.spod.valec nie je 450 mm

otáčky nie je 400/600 ot.min

sušiace valce počet nie je 2 ks

hydropulpre počet 1 ks 6 ks 

autom.zakladačka tambor počet 0 1

zásobník tambor počet 4 1 (4 tambory v zásobníku)

Navíjací valec počet prevíjačka mechanická 1

priemer 0 - 150 mm max. 2600

váha papiera 300 kg 19 t

váha tambory 60 kg 2t

sušina papiera 90% 93%

počet 0 31

priemer nie je medzi 1800 - 1850mm

teplota nie je min. 160 °C

otáčky nie je min. 600 - 800 otáčok/minúta

špeciálna výbava Typ nie je automatické zavádzanie papiera, zber 

výmetu do rozvlákňovačov

počet 3 ks 1

vákuum max. - 0,6 Mpa ´-45 až -50 kPa

elektro 180 kW 660 kw

Separátor rozmer 1 x 0,8 m 2x2,65 m

Inžiniering , vrátane zaškolenia

Montáž a oživenie technológie a uvedenie do prevádzky

Transport

Celková cena za logický celok

Pozn.: cenu uviesť bez DPH
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Skladba papierenského stroja na zhodnocovanie zberového papiera

parametre vypočítať podľa výkonu

parametre vypočítať podľa výkonu

sušiarenské valce

nátok

Sito vrchné spodné

Gaučovací valec

Lis č.1

Rozvlákňovač hlavný

Rozvl.sekundárny

Hrubé triediče

Jemné triediče

Riadiace systémy 

Lis č.2

Papierenský stroj na zhodnocovanie zberového papiera
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Inžiniering, doprava, montáž a uvedenie do prevádzky

1 celok; zohľadniť v rámci celkovej ceny

1 celok; zohľadniť v rámci celkovej ceny

1 celok; zohľadniť v rámci celkovej ceny

Výkonové údaje papierenského 

stroja
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Modernizácia papierenského stroja

Sušiaca časť papierenského stroja

Turbokompresor
Vákuový systém

Glejenie obojstranné

Natieranie papiera

kalander č.1 a 2

Jumbo rola

Lis č.4

Lis č.3

Názov
parametre

Rozvody médií 

Elektro 
Inšt.príkon

Produkt
Viacvrstvý papier liner s možnosťou 

jednostranného náteru

Papierenský stroj na zhodnocovanie zberového papiera

Odpadová voda

para

Modernizácia rozvlákňovacej linky papiera


