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Jeigu tapote įvykio liudininku arba
norite informuoti mus apie rajono
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Įrašykite savo pranešimą


Išsiųsti pranešimą

Taip pat galite parašyti
mums el. pašto adresu
arba susisiekti tiesiogiai
su mūsų žurnalistais.

Verslininkai (iš kairės) Audrius Černauskas ir Dainius Čeplikas tikisi, kad
vasario pradžioje ceche prasidės medžio pjuvenų granulių gamyba.
Romo ČĖPLOS nuotr.

Rengiamas granulių cechas
Renata VITKAUSKIENĖ

Susisiekite su žurnalistais

Vasario pradžioje Keturvalakiuose turėtų pradėti
veikti medžio pjuvenų granulių gamybos cechas.
Biokuro gamybą jame netrukus pradėsianti UAB

* Valdančiųjų norui prieš rinkimus
viešai „pasitąsyti“ pritarta nebuvo
* Pasienio problemą išspręstų
aikštelė
* Policijos darbą atspindi ne vien
statistika
Skaityti laikraštį (PDF)
Laikraštis leidžiamas
antradieniais, ketvirtadieniais
ir šeštadieniais.

„Tomdeka“ plečia savo veiklos sritis ir kuria naujas
darbo vietas rajono žmonėms.



Ieškoti



Verslininkų Audriaus Černausko ir Dainiaus Čepliko mintyse šiuo metu
rikiuojasi paskutiniai medžio pjuvenų granulių gamybos linijos
paleidimo rūpesčiai. Nauji įrenginiai jau stovi buvusių mechaninių
dirbtuvių patalpose. Dabar laukiama, kol specialistai padidins elektros
energijos galią. Po to iš Lenkijos į Keturvalakius atvyks įrangos
gamintojai ir paruoš granulių gamybos liniją eksploatuoti, apmokys
žmones dirbti.
Planuojama, kad iš pradžių ceche trimis pamainomis penkias dienas per
savaitę dirbs aštuoni darbininkai.
„Žmonės laukia, kada pradėsime gamybą, nes tikisi įsidarbinti. Būsimus
darbuotojus jau esame išsirinkę. Dauguma jų – iš Keturvalakių apylinkių,
kiti – iš Vilkaviškio. Turbūt savo krašto trauka lėmė, jog darbuotojų
dairėmės ne Marijampolėje, iš kurios į Keturvalakius kelias nėra
tolimas“, – kalbėjo A. Černauskas.
Įgudus dirbti ir gamybai įsibėgėjus, ceche per valandą bus įmanoma
pagaminti toną produkcijos. Geriausias ekonominis efektas gaunamas
tada, kai granulių gamybos linija dirba apskritai be jokių pertraukų, mat
kol mechanizmai sustabdomi, praeina valanda. Tiek pat laiko reikia juos
paleisti iš naujo. Taigi siekiant maksimalaus efektyvumo ir gamybai
įsibėgėjus naujų darbo vietų Keturvalakiuose gali dar padaugėti.


Ar žadate dalyvauti
Savivaldybės tarybos ir mero
rinkimuose?
Taip.
Ne.
Dar neapsisprendžiau.
Balsuoti



Internetu galite užsisakyti asmeninį
skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir
„Reklamos gide“.
Užsakyti

„Granules gaminsime iš medienos atliekų, rąstų. Degant medžio pjuvenų
granulėms, lieka labai mažai pelenų, nes gamybos procese nenaudojama
jokių priemaišų. Be to, jų šiluminė vertė yra didesnė negu malkų“, –
biokuro pliusus minėjo Dainius Čeplikas, būsimojo cecho vadovas.
Aiškindamas apie gamybos procesą jis pasakojo, kad mediena pirmiausia
yra nužievinama, paskui smulkinama ir džiovinama, iš pjuvenų
supresuotos bei ataušintos granulės fasuojamos.

Žodis rašomas su dviem balsėmis
u–
vakuumas . Tai – praretintų dujų
būsena, kai jų slėgis mažesnis už
atmosferinį;
tuštuma, gauta pašalinus orą.
Plg. vakuuminis įrenginys;
vakuuminė
džiovykla ir kt.



„Būstą granulėmis šildantis žmogus nėra „pririštas“ prie savo namų
katilinės. Užpildžius automatizuoto granulių katilo bunkerį kuru, kelias
dienas į katilinę galima nekišti nosies. Taigi, granulės yra švarus ir
patogus kuras“, – produkcijos privalumus vardijo A. Černauskas.

Pasirašyti knygoje



Į cechą atvežta mediena bus sunaudojama be jokių atliekų. Šakomis, iš
kurių gaminti granules neapsimoka, ir žieve bus kūrenama pjuvenų
džiovykla.

ŠŪKSNIAI

Galvodami, kur realizuos produkciją, verslininkai kreipia žvilgsnius į
vietinę rinką. Klientui pageidaujant, UAB „Tomdeka“ pasiruošusi
granules atvežti į nurodytą vietą Lietuvoje. Vyrai mąsto ir apie eksportą į
Italiją, Vokietiją, Daniją, Švediją. Jie įsitikinę, kad šio kuro rinka auga
visoje Europoje, nes juo domisi lenkai, slovakai, čekai.
Idėją imtis naujos veiklos Audrius Černauskas teigė brandinęs porą metų.
Tam buvo įsigytos patalpos, nusipirkta miško. Kad nepristigtų žaliavos,
verslininkai artimiausiu metu tikisi galutinai susitarti su šalyje
veikiančiomis medienos perdirbimo įmonėmis ir lentpjūvėmis.
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