TEHNOLOĢIJAS APRAKSTS
Tehnoloģijas pamats – termiskās destrukcijas process (polimēru atkritumi tiek uzsildīti
slēgtā rezervuārā, kur neiekļūst gaiss) un katalizatora izmantošana, pateicoties kuram notiek
kurināmā gāzveida, šķidro gaišo un ar laiku cietējošo (parafīna) frakciju sadalīšanās. Kā
izejviela tiek izmantoti plastmasas atkritumi, kas nesatur hloru, kuri tiek sasmalcināti, mazgāti,
žāvēti, iekapsulēti (plēvei) un cietā veidā tiek sabērti reaktorā, bet beigās tiek iegūtas derīgas,
turpmākai izmantošanai praktiski gatavas kurināmā un smērvielu frakcijas (komponenti).
Polimēru atkritumu utilizācijas tehnoloģiskais process notiek divas zonās: pirmā zona –
tā ir polimēru atkritumu sagatavošanas zona utilizācijai (tās gabarīti: garums 40,0 m, platums
8,0 m, H 4 m). Otrā zona - polimēru atkritumu utilizācijas zona (tās gabarīti: garums 20,0 m,
platums 15,0 m, H 6 m).
Pirmā zona.
Izejvielās sagatavošana.
Izejvielas utilizācijai nogādā ar autotransportu. Izejvielas tiek izkrautas ar rokām un ar
iekrāvēju palīdzību. Sakrautās izejvielas turpmāk tiek šķirotas un transportētas uz zonu, kur
notiek polimēru atkritumu sagatavošana utilizācijai.
Darba personāls, izmantojot iekrāvējus, polimēru atkritumus nogādā uz konveijeru līniju,
tālāk pa to uz smalcinātāju. Smalcinātājā notiek masīvu polimēru materiālu, tādu kā lielu
polistirola, polietilēna, kabeļu plastmasas gabalu, lielu gumijas gabalu un citu polimēru
atkritumu pārstrāde.
Pēc tam sasmalcinātie polimēru materiāli nonāk flotācijas vannā, kur notiek sasmalcinātu
polimēru, kas pēc sava īpatnējā svara atšķiras vairāk nekā par 20 kg/m³, maisījuma sadalīšana.
Sadalīšanas princips pamatojas uz polimēru pacelšanos (virs)/nogulsnēšanos šķidrumā.
Flotācijas vannā tiek sadalīti dažādi polimēri ar frakciju 25x25 mm, kuru pacelšanās
(nogulsnēšanās) ātrums ir ne mazāks par 1 cm/sek. Patentētā iekārtas konstrukcija nodrošina
nepārtrauktu un stabilu sadalīšanas procesu.
Pēc flotācijas vannas sasmalcinātais polimēru maisījums nonāk saspiedošā prese, kur
notiek polimēru žāvēšanas process. Tālāk sausais polimēru maisījums tiek fasētas maisos un
ievietotas noliktavā, bet pēc tam nonāk utilizācijas iekārtā.
Ūdens, ko izmanto polimēru mazgāšanas procesā, tiek padots vienreizēji no uzņēmuma
ūdensapgādes sistēmas flotācijas vannā, tālāk polimēru mazgāšanas procesā izmantotais ūdens
tiek padots notekūdens uzkrāšanas tvertne, kur notiek tā uzkrāšana un cieto daļiņu
nogulsnēšanās. Nogulsnētais ūdens ar sūkni tiek padots notekūdeņu attīrīšanas iekārtā ar
ražību 0,2 m³/stundā.
Pēc visu attīrīšanas posmu pabeigšanas ūdens tiek padots attīrītā ūdens savākšanas
tvertnē, un tālāk atkal uz flotācijas vannu. Flotācijas vannas ūdensapgādes cirkulācijas
sistēmas papildpieplūde tiek veikta 10% apmērā no flotācijas vannas apjoma.
Izejvielās sagatavošanas līnijai darbībai kopuma nepieciešama elektroenerģijas padeve
līdz 500 kw.
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Polimēru atkritum pārstrādes līnija
(Ar ražotspēju 2000кг/stunda.)
Tehnoloģiska procesa apraksts

Aprīkojuma sastāvs un darbības princips:
1. Lentas konveijers. Paredzēts izejvielas padošanai pirmajā smalcinātājā (šreders) .
(Конвейер ленточный для подачи сырья в первый измельчитель (шреддер)).
2. Pirmais smalcinātājs (šreders). Ar griezošo nažu palīdzību sasmalcina ienākošo
izejvielu līdz izmēriem 100х100мм. (Первый измельчитель (шреддер) — при помощи
вращающихся ножей измельчает входящее сырьё до размеров 100х100мм.
3. Lentas konveijers. Paredzēts izejvielas padošanai uz otro smalcinātāju. ( Конвейер
ленточный для подачи сырья во вторичные измельчители).
4. Otrais smalcinātājs. Ar griezošo un nekustīgo nažu palīdzību smalcina ienākošo
izejvielu līdz izmēriem 25х25 мм. Smalcinātājā padodas ūdens, iepriekšējās izejvielas
mercēšanai. (Вторичный измельчитель — при помощи вращающихся и неподвижных
ножей измельчает входящее сырьё до размеров 25х25мм, также в измельчитель
подаётся вода, для предварительного замачивания сырья).
5. Tāpat kā p.4.(Тоже, что и п.4).
6. Šnekveida transportieris ar slīpu novietojumu un lielu ūdens padevi.
Transportējot izeivielu ūdens vidē notiek daļiņu savstarpējā berze, kā rezultātā
atdalās lielākās un smagākās svešķermeņu frakcijas. (Наклонный шнековый
транспортер с подачей большого количества воды — при транспортировке в водной
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среде и трении частиц сырья между собой, происходит первичное отделение
крупных и тяжелых частиц мусора).
7. Tāpat kā p.6.(Тоже, что и п.6).
8. Flotāciju vanna. Skalojot izeivielu ūdens vidē notiek svešķermeņu (papīrs, smagie
polimēri, smiltis u.c.) nogulsnēšanās . (Флотационная ванна — при перемешивании в
водной среде происходит осаждение мелкого мусора, бумаги и тяжелых полимеров
(ПВХ, ФТ, ПЭТ))
9. Šnekveida transportieris. Iekārta paredzēta nogulšņu transportešanai no
flotācijas vannas . (Шнековый транспортер для выгрузки осадка из флотационной
ванны).
10. Šnekveida transportieris. Iekārta paredzēta izejvielas skalošanai ar tīru ūdeni.
(Шнековый транспортер с функцией промывки сырья чистой водой).
11. Flotāciju vanna ar ūdens uzsildīšanu. Maisot izejvielu uzsilditā ūdenī ar
ķīmiskas vielas piejaukumu, notiek izejvielas attīrīšana no līmēm, taukiem un sīku
pilimēru daļiņu atliekām. (Флотационная горячая ванна — при перемешивании в
горячей водной среде с добавлением ПАВ происходит отмывка от клея, жиров,
остатков бумаги и мелких частиц полимеров (ПВХ, ФТ, ПЭТ).
12. Šnekveida transportieris. Iekārta paredzēta izejvielas skalošanai ar tīru ūdeni.
(Шнековый транспортер с функцией промывки сырья чистой водой).
13. Atūdeņošanas prese. Izmantojot izejvielas daļiņu berzi un to saspiešanos, notiek
ūdens izvadišana līdz mitrma līmenim 5-8%. (Отжимной пресс — используя
механическое трение и сдавливание сырья, производит отжим воды до уровня
влажности сырья - 5-8%).
14. Izejvielas kaltēšanas sistēma. Izejviela tiek kaltēja ar karsta gaisa palīdzību līdz
mitruma līmenis sasniedz 1-2%. (Система досушки сырья — комки сырья
распушиваются и равномерно подаются в трубопроводную сушилку в среду горячего
воздуха, при транспортировке сырьё досушивается до 1-2% влажности).
15. Bunkurs uzkrājējs. Izejvielas izkraušana no bunkura notiek ar šneka palīdzību.
(Бункер накопитель с шнековой выгрузкой сырья).
16. Tāpat kā p.12. (Тоже п.12).
17. Tāpat kā p.13. (Тоже п.13).
18. Tāpat kā p.14. (Тоже п.14).
19. Tāpat kā p.15. (Тоже п.15).
20. Visas līnijas vadības skapis. (Шкаф управления всей линией).
21. Atsevišķs darba galds smalcinātāja nažu asināšanai (shēmā neparādās ).
(Отдельный станок для заточки ножей измельчителей (на схеме не показан)).
22. Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un atgriešanas iekārta. Iekārta pilnībā
nodrošina mehānisku ūdens attīrīšanu un recirkulāciju. Netīrā ūdens novadīšana
kanalizācijā netiek veikta. Iztvaikojot ūdenim no sistēmas, tas tiek papidināts ar tīru
2-3 m³ diennaktī (shēmā neparādās). (Система очистки и фильтрования оборотной
воды — полностью обеспечивает механическую очистку и рециркуляцию воды.
Сброс грязной воды в канализацию не предусматривается. За счет естественного
испарения воды, необходимо иметь возможность подпитки из системы чистой воды
в объеме 2-3 m³ в сутки (на схеме не показана).
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Izejvielās sagatavošanas līnijās shēmā
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Otrā zona.
Termiskās destrukcijas process.
Poligonu polimērus, sasmalcinātus (vai granulētus) iepriekš, attīrītus ar nostādināšanas
(flotācijas) metodi no polihlorvinila, polietilēntereftalāta, celulozes piemaisījumiem, lupatām,
gumijas u.c., iekrauj nepārtraukti ar gliemežpadevi (1. fig. nav atzīmēts) termiskās destrukcijas
reaktorā 1, kas aprīkots ar kurtuvi 2 un degvielas degli 3, ko var darbināt gan ar pašu ražoto
šķidro, gan ar gāzveida degvielu.
Ieslēdz degvielas degli 3 un noregulē iekārtu darba temperatūras režīmā. Lai iekārta ātrāk
sāktu darboties uzdotajā režīmā, degvielas gāzes, kas veidojas sadegot degvielai, tiek
novirzītas uz kuba 7 un rektifikācijas kolonnas 15 vārīšanas ierīci.
Reaktora 1 satura uzsildīšana tiek veikta ar kurtuves gāzēm, kas veidojas, sadedzinot
degvielu (dīzeļdegvielu, krāsns kurināmo vai gāzi) deglī, kas atrodas reaktora apakšējā daļā.
Gaiss degšanas uzturēšanai tiek padots ar ventilatoru, kurš ietilpst degļa sastāvā.
Dīzeļdegviela vai krāsns kurināmais deglī tiek padots no rezervuāra 12, gāze – no gāzes
kolektora.
Termiskās destrukcijas produkti tvaika-gāzes maisījuma veidā no reaktora 1 caur
katalizatora tilpni 5 un siltummaini 6 nonāk kubā 7, bet pēc tam – parafīna novēršanas
instrumentā (deparafinizatorā) 8, kur notiek parafīna atdalīšana, un rektifikācijas kolonnā 15.
Rektifikācijas kolonnā 15 notiek benzīna frakcijas atdalīšana, kura tiek ņemta no
kolonnas augšējās daļas, un dīzeļfrakcijas atdalīšana, kura tiek novadīta no kolonnas apakšējās
daļas. Produktu sadalīšanas kvalitāte tiek panākta, mainot flegmas patēriņu no deflegmatora
14, kas ierīkots kolonnas 15 augšējā daļā. Kolonnas augšējās daļas temperatūra tiek regulēta ar
reversijas ūdens padevi deflegmatorā.
No kolonnas 15 augšējās daļas aizplūst benzīna frakcijas tvaiki ar ogļūdeņražu gāzi. Tie
nonāk saldētavas 18 starpcauruļu telpā, kur benzīns kondensējas, jo to dzesē reversijas ūdens,
kas plūst pa cauruļu telpu, un tiek novirzīts ūdens un gāzu sadalītājā 19, no kurienes tas
aizplūst uz tvertni 21. Ūdens un gāzu sadalītājā 19 notiek arī ūdens sadalīšana, ko novada
tvertnē 20, tāpat arī gāzes sadalīšana, kura tiek padota gāzes savācējā 22. Dīzeļdegvielas
frakcija izplūst no kolonnas 15 caur līmeņa regulatoru siltummainī 16, bet pēc tam tiek salieta
tvertnē 17 vai 12.
Krāsns kurināmais no kuba 7 caur siltummaini 10 nonāk savācējā 11. Sasniedzot darba
temperatūru kubā 7 un rektifikācijas kolonnas 15 kubā, tiek atslēgta degvielas gāzu padeve uz
vārīšanas ierīci (1. zīm. nav atzīmēta), aizverot aizbīdņus 9 un 13. Nepārtrauktajā darba režīmā
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koksa noņemšana no reaktora 1 tiek veikta nepārtraukti ar gliemežpadevi. Kokss uzkrājas
speciālās vācelēs, no kura pēc tam tiek izgatavotas briketes.
Ūdens, kas savākts pēc ūdens un gāzu atdalītāja tvertnē 20, tiek izmantots, lai daļēji
kompensētu zudumus reversijas ūdensapgādes mezglā, vai saimnieciskajām vajadzībām.
Reversijas ūdensapgādes mezgls, kas sastāv no tvertnes 23, smidzināmās vannas un
ūdens sūkņa, nodrošina iekārtu ar ūdeni, kas dzesē izejvielu pārstrādes produktus
siltummaiņos 6, 10, 16, 18, deflegmatorā un parafīna novēršanas ierīcē.
Darba temperatūra iekārtā tiek uzturēta šādā diapazonā:
- termiskās destrukcijas reaktorā 1 – diapazonā 450-480°С (tiek regulēta, mainot
degvielas padevi);
- kubā 7 – diapazonā 300-360°С (tiek regulēta, mainot ūdens padevi uz siltummaini 6);
- tvaika-gāzu maisījuma izejas temperatūra no parafīna novēršanas ierīces 8 – diapazonā
180-300°С (tiek regulēta ar ūdens padevi parafīna novēršanas ierīces 8 deflegmatorā);
- rektifikācijas kolonnas kubā 15 – diapazonā 160-220°С (tiek regulēta, mainot tvaikagāzu maisījuma temperatūru pēc parafīna novēršanas ierīces un rektifikācijas kolonnas 15
augšējās daļas);
- tvaika-gāzu maisījuma izejas temperatūra no rektifikācijas kolonnas 15 – diapazonā 35100°С (tiek regulēta ar ūdens padevi deflegmatorā 14).
Kā katalizatoru izmanto heterogēnu katalizatoru titāna sloksnīšu veidā.
Katalizatora reģenerāciju veic ar atkvēlināšanu un mazgāšanu ar benzīna frakciju.
Katalizatora kalpošanas ilgums nav ierobežots, jo titānam ir ķīmiski augsta izturība.
Konstrukcijas tehnoloģisko īpatnību dēļ gāzes spiediens nepārsniedz 0,2 atmosfēras, un
to regulē operators. Tādējādi ir samazināts ārkārtas situāciju rašanās risks. Bet, lai novērstu
neparedzētas situācijas, paredzēta ugunsdzēšanas sistēma, kas pamatojas uz efektīvāku uguns
dzēšanu slēgtās telpās – ar ūdens tvaikiem. Ugunsdzēšanas sistēma ir pilnīgi automatizēta.
Iekārtas darbībā tiek izmantota tvertne ar recirkulācijas ūdeni, ko izmanto dzesēšanas
sistēmā, un tas tiek novadīts atpakaļ tvertnē. Tāpat iekārtas darbībai nepieciešama
elektroenerģijas padeve līdz 5 kw, lai darbotos sūkņi, kompresors un automatizētā sistēma. Lai
nodrošinātu iekārtas labāku autonomiju, tiks uzstādīts ģenerators (gāzes un dīzeļa), kuri
strādās ar iekārtas ražoto kurināmo.
Mūsu iekārta strādā pēc formulas 1KG = 1L, t.i., uz vienu kilogramu ienākošās izejvielas
gala rezultātā triju frakciju summā (dīzeļdegvielas komponents, benzīna komponents, šķidrais
kurināmais) mēs iegūstam litru kurināmā. Tomēr, iegūto produktu procentuālā attiecība var
mainīties atkarībā no ienākošās izejvielas procentuālā sastāva.
Iekārtas darba rezultāts ir šādi produkti: dīzeļdegvielas komponents, benzīna komponents,
šķidrais kurināmais, sintezē-gāze, kokss.
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Termiskās destrukcijas tehnoloģiskās shēmas apraksts.
Polimēru atkritumi termiskās destrukcijas iekārtā.
(Краткое описание технологической схемы установки термической деструкции отходов полимеров)
Figūra 1. Iekārtas shēmā. Iekārta darbojas nepārtrauktā režīmā. Režīms tiek īstenots, pamatojoties uz metodi termiskā destrukcija.
Iekārta sastāv:
1 - termiskās destrukcijas reaktors (реактор термической деструкции);
2 – kurtuve (топка);
3 – deglis (горелка);
4 - koksa savākšanas konteiners (контейнер для сборки кокса);
5 - katalizatora kolonna (колонка катализатора);
6 – siltummainis – tvaika un gāzes maisījuma temperatūras samazināšanai (теплообменник для снижения
температуры парогазовой смеси);
7 – savākšanas tvertve ar silditāju (куб-сборник с кипятильником);
8 – deparafinizātors (депарафинизатор);
9 – šībers (шибер);
10 – siltummainis - šķidrā kurināmā temperatūras samazināšanai (теплообменник для охлаждения
печного топлива);
1 1 - konteiners šķidrā kurināmā savākšanai (сборник печного топлива);
12 – degvielas tvertne degļa darbināšanai (емкость топлива для горелки);
13 – šibers (шибер);
14 – rektifikācijas kolonnas deflegmātors (дефлегматор ректификационной колонны);
15 – rektifikācijas kolonna (ректификационная колонна);
16 – siltummainis - dīzeļdegvielas komponentes temperatūras samazināšanai (теплообменник для
охлаждения компонента дизельного топлива);
17 - dīzeļdegvielas komponentes savākšanas tvertne (сборник компонента дизельного топлива);
18 – siltummainis - temperatūras pazemināšanai gāzei, benzīnā komponentes tvaikam, kā arī udens
tvaikam. (теплообменник для охлаждения газа и конденсации паров бензина и воды);
19 – gāzes un ūdens atdalītājs (газоводоотделитель);
20 – ūdens savākšanas tvertne (сборник воды);
21 - benzīna komponentes savākšanas tvertne (сборник компонента бензина);
22 – gāzes savākšanas tvertne (сборник газа - газгольдер);
23 – tvertne atgriezeniskās cirkulācijas ūdenim (ёмкость оборотной воды).
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TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA.
Pirma zonā. Izejvielās sagatavošanas
Polimera atkritumu piegāde noliktavā.

Polimera atkritumu šķirošana.

Polimera atkritumu transportēšana uz zonu , kur notiek
sagatavošana utilizācijai.
Polimera atkritumu samalcināšanā.
дроблениеполимерных отходов.
Polimera atkritumu mazgāšana flotācijas vannā.

Polimēru žāvēšanas process.

Polimeru fasēšana maisos un ievietošana noliktavā.

Otra zonā. Termiskās destrukcijas process.
Polimera atkritumu utilizācija.

Gāze

Šķidrais
kurināmais

Termiskās
destrukcijas
iekārtā

Dīzeļdegvielas
komponents
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