
KERAMIKAS UN AKTIVĒTĀS OGLES SORBENTS

Valsts pētījumu programmas 

4. projekta «Zemes dzīļu resursu izpēte – jauni produkti un tehnoloģijas» (ResProd)

4.4. apakšprojekts «Augsti porainu keramikas materiālu ieguve un sorbcijas procesu analīze» 

Apakšprojekta vad. R.Švinka
ruta.svinka@rtu.lv 
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Ideja

Termiskā apstrāde 1150 – 1200˚C (~10 min)  

Ātra atdzesēšana gaisā
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*Latvijas patents LV 14291 V.Svinka, etc. 2011.

Esošais

Izvēlēties citu liesinātāju

Palielināt poru veidotāja (zāģu skaidu ) saturu

Apdedzināšanas temperatūra?

Apdedzināšanas laiks?
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Izejvielu raksturojums

Galvenais mālu minerāls – illīts devona mālos

Svarīgi – augsts Fe (III) oksīda saturs

Zāģu skaidas vai cits organiskas dabas materiāls, piem., mikrocelulozes sfēras 30 – 60 masas %

Ātra apdedzināšana relatīvi zemā temperatūrā 800°C (1000°C)
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Kompozīta sorbenta iegūšanas laikā notiekošie procesi

1. Gaistošu vielu sadegšana – nepietiekoša skābekļa piekļuve

2. Mālu minerāla illīta dehidroksilācija

3. Daļēja mālu saķepšana Fe(III) reducēšanās rezultātā par Fe(II)

4. Aktivētas ogles veidošanās granulu iekšpusē hidrotermālos apstākļos
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Izejviela – Kupravas atradnes devona māli

200        400         600        800       1000 

Temperature, °C

T
G

, 
m

g

H
e
a

t 
fl

o
w

, 
µ

V

Δm= -1.24 %

Δm= -3.20 %

139.7

516.8

614.6

675.6

901.6

938.4

Granulometriskais sastāvs :

Smiltis (Ø > 0.05 mm) 8.6 %

Aleirīti (Ø 0.05 mm-0.005 mm) 29.8 %

Mālu frakcija : (Ø< 0.005 mm) 61.6 %

ieskaitot ( Ø< 0.001 mm) 53.9 %
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Oglekļa veidošanās granulu centrā

Kupravas devona mālu granulas ar 

celulozes sfēru piedevu 800°C

C – Oglekļa modifikācija čaolīts (99-000-0667) 

5 min 30 min

Termiskās apstrādes laika ietekme
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Liepa Kuprava

Apriķi
Vadakste

Poru tilpums nanometru rādiusu diapazonā granulām no dažādiem Latvijas 

māliem, kas apdedzinātas 800°C (BET metode)
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Devona māli                           Kvartāra māli

1000°C 5 min

Kaolīns                       Devona illita māli

800°C 5 min

Dažādi māli un mālu minerāli



Noslēguma posma izvērtēšanas konference, 28.06.2018 9

Kupravas māli

Illits – 2K2O.3MgO.Al2O3.24SiO2.12H2O

dioktaedrisks 

Kupravas māli, 800°C

Illits – K0,5(Al, Fe, Mg)3(si,Al)4O10(OH)2

trioktaedrisks

Izmaiņas illīta struktūrā termiskās apstrādes laikā
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Dažādu organiskas izcelsmes piedevu ietekme

Kupravas mālu granulas ar zāģu skaidu un celulozes piedevu

Īpatnējais virsmas laukums :

 Granulas ar 30 % zāģu skaidu piedevu 800°C   43.03 m2/g

 Granulas ar 30 % celulozes sfēru piedevu 800°C  59.33  m2/g
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Dažāda termiskās apstrādes temperatūra

Slāpekļa adsorbcija (BET) Kupravas mālu granulām 

Īpatnējais virsmas laukums: 

 Termiskā apstrāde 800°C temperatūrā 43.03 m2/g

 Termiskā apstrāde 1000°C  temperatūrā 34 m2/g

keramika
ogleklis
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Mālu (keramikas) un aktivētā oglekļa materiālu sorbcijas spēja

Sorb-

cijas 

laiks

Kupravas māli Liepas atradnes māli

Metilenzilais Jods Metilenzilais Jods

mg/g % mg/g % mg/g % mg/g %

2 h
20 80 31.3 25 10 60 31.8 25

24 h
>24 100 55.9 44 15 80 42.2 34

48 h
>24 100 85.3 67 20 90 63.5 50

Kupravas un Liepas devona māli

Adsorbētais metilenzilā un joda daudzums

1 2 3

1- Ar pulverveida sorbentu

2- Ar monolītu sorbentu

3-Metilenzilā šķīdums  0.02 %

Metilenzilā sorbcija
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Fāžu sastāvs un sorbcijas ātrums

800° - illīts and čaolīts – sorbcija notiek ātri

1000°C – grafīts – sorbcija notiek lēni

Kupravas devona māli
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Secinājumi 

Pie noteiktas izejvielu attiecības illīta māli ir izmantojami sevišķi ātriem apdedzināšanas procesiem 

kā vienu no liesinošām piedevām izmantojot koksnes skaidas

Mālu (keramikas) un aktīvās ogles kompozīta materiāla sorbenta iegūšana ir iespējama no 

Latvijas devona māliem ar liela daudzuma (20-60 %) organiskas dabas materiālu piedevu, relatīvi 

zemā temperatūrā un īsā termiskās apstrādes ciklā

Kompozīta materiāla sorbcijas īpašības nodrošina vienlaicīga keramiskā komponenta, ko 

pārstāv apdedzināšanas procesa laikā daļēji pārveidojies illīts un aktivētās ogles klātbūtne 

Šāda mālu (keramikas) un aktivētās ogles sorbenta iegūšanai ir piemēroti tikai tādi illītu

saturoši devona māli, kuros Fe(III) oksīda saturs ir ne mazāks par 7 masas %

Aktivētā oglekļa veidošanās ir iespējama tikai hidrotermālos apstākļos granulu iekšienē

Iegūtajam mālu (keramikas) un aktivētās ogles kompozīta materiālam atšķirībā no klasiskajiem 

oglekļa materiāliem piemīt hidrofilas īpašības
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Paldies 4.6. apakšprojekta «Māla materiālu inovatīvs pielietojums 

mikroorganismu biotehnoloģijās», vad. Olga Mutere,  dalībniekiem par 

ļoti veiksmīgu sadarbību visā Programmas izstrādes laikā!


