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Projekta kopējais mērķis

• Veikt pētījumus, kuri ļautu ilgtspējīgi un racionāli
izmantot dabas resursus, palielinot resursu
izmantošanas pievienoto vērtību, kā arī attīstīt
pētniecības metodes noteiktas kvalitātes derīgo
izrakteņu resursu pieejamības prognozēšanai
jaunu produktu attīstībai.

• Projekta izpildītāji – 6 relatīvi patstāvīgas
pētnieku grupas RTU (Silikātu materiālu un
Vispārējās ķīmijas tehnoloģiju institūtā) un LU
(ĢZZF, BF un Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju
institūtā).

• Projekta īstenošanas periods:

28.11.2014. - 30.06.2018.



Projekta galvenie uzdevumi
• Pētīt zemes dzīļu resursus kā vietējo dabisko izejvielu avotu jaunu produktu un

tehnoloģiju izstrādei, attīstot ģeoloģiskās un ģeofizikālās pētniecības metodes, pētot

mālus, kaļķakmeni, kūdru, sapropeli un retāk sastopamus derīgos izrakteņus kā

ģeoloģiskus veidojumus un izejvielas, nodrošinot citu apakšprojektu darbu ar paraugiem

un datiem.

• Pētīt Latvijas atradņu mālu apstrādes, sagatavošanas un modifikācijas iespējas ar mērķi

izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību

izmantošanai kosmētikā un vides kvalitātes uzlabošanai (inovatīvi sorbenti un

biodegradabli polimēri)

• Veikt jaunu keramikas materiālu, t.sk, nano-materiālu (un attiecīgo tehnoloģiju) izstrādi,

pielietojot Latvijas minerālo izejvielu (illītu mālu, kvarca smilšu, karbonātus

saturošo izejvielu) diferencētu modificēšanu.

• Iegūt augsti porainus keramikas materiālus ar dažādiem paņēmieniem aktivētu virsmu,

kas izmantojami vides attīrīšanas tehnoloģijās.

• Pētīt organiskas izcelsmes zemes dzīļu resursu (kūdras, dziedniecisko dūņu) sastāvu,

īpašības un modifikācijas iespējas, lai izstrādātu jaunus substrātus izmantošanai

tautsaimniecībā, ģeosorbentus, līmvielas, videi draudzīgus būvmateriālus.

• Pielietot Latvijas vietējā māla inovatīvus materiālus mikroorganismu biotehnoloģijās,

tādējādi nodrošinot jaunas tehnoloģijas un produktus ar visaugstāko pievienoto vērtību

un augstāko eksporta potenciālu.



Apakšprojekta vadītāji: Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.geol. Agnese Kukela

Izpildītāji: Ģirts Stinkulis, Austra Stinkule, Valērijs Ņikuļins, Ilze Vircava,

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Aigars Kokins, Līga

Zariņa

Apakšprojekta mērķis:

Pētīt un attīstīt noteiktas kvalitātes derīgo izrakteņu ģeoloģiskās un

ģeofizikālās pētniecības metodes, tās pilnveidot un paaugstināt to efektivitāti,

kā arī pētīt mālus, kaļķakmeni, kūdru, sapropeli un retāk sastopamus derīgos

izrakteņus kā vietējās izejvielas jauno tehnoloģiju un produktu attīstībai,

nodrošināt to kā vietējo resursu pieejamību ražošanas attīstībai.

Apakšprojektu īstenoja:

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 

Lietišķās ģeoloģijas nodaļa

4.1.apakšprojekts «Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai 

un jaunu tehnoloģiju izstrādei»



• Pilnveidojot un attīstot ģeofizikālās pētniecības metodes,

nozīmīgākie zinātniskie sasniegumi tika panākti,

izstrādājot metodes pielietojuma nosacījumus autoceļu

uzbēruma un seguma kvalitātes instrumentālā

novērtēšanā , kas tiks ieviesta atbilstošā nozarē.

• Kūdras purvu pētījumos ģeofizikālās pētniecības

metodes jau sen tiek izmantotas un veiktais pētījums

nozīmīgi ļāva paaugstināt iegūstamo datu kvalitāti. Tas

ļauj kūdras izstrādes uzņēmumiem ievērojami precīzāk

plānot ieguves darbus un veikt tos selektīvi, tādējādi

nozīmīgi paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju, kā arī

sniedzot savu ieguldījumu racionālā dabas resursu

izmantošanā.

4.1.apakšprojekts «Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai 

un jaunu tehnoloģiju izstrādei»



• Starp reti izplatītu un potenciāli augstvērtīgu

derīgo izrakteņu pētījumiem, īpaša nozīme ir

A. Kokina daudzpusīgajam pētījumam par

Latvijas krāsu zemēm. Pētījumā ir tikušas

apsekotas nozīmīgākās krāsu zemes atradnes

un rodnes Latvijā, pētīts to sastāvs un

izstrādāta oriģināla tehnoloģiju krāsu pigmenta

iegūšanai izmantošanai mākslinieku krāsu

rūpnieciskai izgatavošanai. Iegūtie rezultāti ir

ļoti pozitīvi, un pašlaik jau ir izstrādātas

atbilstošas tehnoloģijas un produkcijas

prototipi, kas tiek daudzpusīgi testēti.

4.1.apakšprojekts «Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai 

un jaunu tehnoloģiju izstrādei»

Elīnas Alkas glezna 

“Kūpošās zemes”, 2018 

(audekls, eļļa), kura 

uzgleznota, izmantojot 

okera krāsu pigmentu 

maisījumu prototipus.



Nozīmīgākās publikācijas 4.posmā

Uzņēmumu un pašvaldību vajadzībām tika pētīti 

Latvijā plašāk izmantotie vietējie derīgie izrakteņi. 

Tika izstrādātas vairākas monogrāfijas par 

dolomīta un kvarca smilšu pieejamību un to 

kvalitāti attiecībā pret prasībām mūsdienu 

industrijā.



Apakšprojekta vadītāja: Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa

Izpildītāji: Inga Jurgelāne, Iveta Kusiņa, Agnese Stunda-Zujeva, Olita 

Medne, Rita Seržāne, Andrejs Šiškins

4.2.apakšprojekts «Mālu īpašību izpēte izmantošanai saules aizsargkrēmos, 

biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta iegūšanai»

Apakšprojekta mērķis:

Pētīt Latvijas atradņu mālu apstrādes, sagatavošanas un modifikācijas

iespējas ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas un inovatīvus produktus ar

augstu pievienoto vērtību izmantošanai kosmētikā un vides kvalitātes

uzlabošanai (inovatīvi sorbenti un biodegradabli polimēri)

Apakšprojektu īstenoja:

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts



• Spēju aizturēt UV starojumu palielina mālu koncentrācijas

palielināšana līdz 50% un uzklātā krēma daudzuma

palielināšana līdz 0,95 mg/cm2

• Paraugos esošā eļļas fāze neatdalījās pēc 1 mēneša turēšans

inkubatorā 45°C temperatūrā

• Ir izveidota krēma formula ar SPF aptuveni 9, līdz ar to

Latvijas illīta mālus var izmantot kā vienu no UV filtiem saules

aizsargkrēmos, kā arī tie ir piemēroti tonālo krēmu izstrādei,

piešķirot krēmam ne tikai gaiši brūnu toni, bet arī nelielu

aizsardzību pret UV starojumu

Izveidotā UV krēma formula

Ādas 

krāsas 

izmaiņas 

uzklājot 0,95 

mg/cm2

parauga 

daudzuma

Izejvielas 
nosaukums

Sastāvs, 
masas%

Funkcija

Kokosriekst
u eļļa

25
Aizsargā, mitrina un baro 
ādu, piemīt dabīga UV 

starojuma aizsardzības spēja
Avokado 

eļļa
15

Aizsargā, mitrina un baro 
ādu

Šī sviests 4
Aizsargā, mitrina un baro 
ādu, kontrolē viskozitāti

Bišu vasks 2
Emulgators, kontrolē 

viskozitāti
Glicerīns 2 Mitrina un baro ādu

D-pantenols 1
Pret iekaisuma, dziedējoša 
un atjaunojoša iedarbība

Vitamīns E 1

Antioksidants, pasargā ādu 
no brīvo radikāļu iedarbības, 

aizsargā un novērš tās 
novecošanos

Apriķu māli 50
UV filtrs, emulgators, 

biezinātājs

• Mālu pievienošana uzlabo emulsijas 

olīveļļa-ūdens stabilitāti – samazinot 

eļļas daudzumu un pH līdz 5.5, 

stabilitāte palielinās 

Emulsija pēc 3 nedēļām miera 

stāvoklī

Bez māliem / 3 masas% / 6 

masas%

Latvijas mālu spēja aizturēt UV starojumu un stabilizēt emulsijas



• Izmantotas illīta mālu suspensijas ar frakciju zem 2 µm;

• Veikti literatūras pētījumi par izsmidzināšanas žāvēšanu;

• Iegūtas viendabīgas un blīvas mikrosfēras ar raupju virsmu;

• Lielākā ietekme uz miksrosfēru izmēru ir gaisa spiedienam

izsmidzināšanas sprauslā, savukārt pārējie pētītie parametri

atstāj relatīvi nelielu ietekmi;

• Daļiņas ar lielāku izmēru žūst lēnāk, tāpēc samazinās

iekārtas ražība;

• Mālu paraugu sastāvs ietekmē daļiņu virsmas raupjumu.

Mālu paraugu sagatavošana ar izsmidzināšanas žāvētavu

Pētīto mālu atrašanās 

vietas Latvijā

Izmēru diapazons 

mikrosfērām, µm
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Vides kvalitātes uzlabošanai izstrādāts

kompozītmateriāla prototips, kuru samaisot ar ūdeni

un izsmidzinot poligonā, veidojas biodegradabls

pārklājuma slānis uz atkritumiem

Izejmateriāli Sastāvs, masas %

Māli (Laža vai Planči) 58- 73 

Sasmalcināta kokšķiedra (< 

1,18mm)

12- 14,5

Sasmalcināta kokšķiedra (> 

0,125mm)

3,5

Biodegradabls polimērs 0,5

Termiski aptrādātas koka

šķiedras

7,5

Biezinātājs 0,5

Pārstrādāts papīrs 25,5

Ūdens
Pēc

nepieciešamības

Izsmidzināmā materiāla sastāvs

Izsmidzināms alternatīvs ikdienas pārklājuma slānis atkritumu poligonam

Aprobētais izsmidzinātais pārklājuma 

slānis uz atkritumiem poligonā "Janvāri"

• Pārklājuma materiāls novērtēts āra apstākļos

vairākas nedēļas (1.att.). Izsmidzinātā slāņa

biezums uz atkritumiem ir mazāks par 1 cm.

Laikapstākļu ietekmē (lietus, sniegs) nav novēroti

izskalojumi vai nosegto polimērmateriālu

atklāšanās (2. att.)

Tikko izsmidzināts pārklājums Pārklājums pēc 4. nedēļām

Pārklājumam testēta gaistošo organisko savienojumu

(GOS) aizture laboratorijas apstākļos. Salīdzinot ar

komerciāli pieejamiem paraugiem, gaistošo

organisko savienojumu izdalīšanās rezultāti ir līdzīgi

un pārklājums var samazināt GOS izplatīšanos

apkārtējā vidē.



Dobas granulas

Mālu-keramikas dobo granulu iegūšanai

izmantots mālu un stikla (5-13%) maisījums,

apdedzināti 800-1100 °C temperatūrā

Mālu putu keramika 

Putu keramikas iegūšanai izmantots mālu un stikla (5, 7,

10 %) maisījums, apdedzināta 800-1050 °C temperaurā.

Izgatavota ar tiešo uzputošanas metodi

Liepas mālu un stikla atkritumu izmantošana daudzfunkcionālas keramikas iegūšanai

2. att. Mālu putu keramika: a) kopskats un b) mikrostruktūra

1. att. Dobas granulas: a) mikrostruktūra; b) kopskats un

šķērsgriezums; c) iegūšanas shēma
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3. att. Dobas granulas a) celtniecības blokā un b) tā mikrostrūtktūra; c)

spiedes stiprība beramstāvoklī atkarībā no apdedzināšanas

temperatūras un stikla satura

4. att. Putu keramikas sorbcijas kapacitātes atkarība no stikla satura un

apdedzināšanas temperatūras

a b c a b

a

b

c

Apdedzināšanas 
temperatūra, °C

Abi materiāli ir aprobēti kā potenciāls 
produkts ūdens attīrīšanas tehnoloģijās



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Apakšprojekta vadītāja: Dr. habil. chem. Gaida Maruta Sedmale

Izpildītāji: Māris Rundāns, Janina Sētiņa, Andris Cimmers, Laimons

Bīdermanis, Līga Grase, Laimons Timma, Mārtiņš Randers, Lidija Isajeva,

Polina Špeļa, Inga Raubiška

Apakšprojekta mērķis:

Dabas minerālo izejvielu piespiedu apstrāde, lai attīstītu un izstrādātu jaunus

keramikas materiālus un energotaupošu tehnoloģiju; noteikt un norobežot

perspektīvo minerālo izejvielu klāstu pielietošanai apstrādei, lai izmantotu

jauno keramikas materiālu izstrādei.

Apakšprojektu īstenoja:

Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūts



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Minerālo izejvielu apstrādes princips pamatojas uz zināmiem dabā notiekošiem

mehānismiem, ķīmiskiem, termiskiem un bioloģiskajiem procesiem, kas attīstās

litosfērā un turpinās ilglaicīgi un parasti var notikt vienlaicīgi un mijiedarbībā ar

kādu citu dominējošu procesu - vai nu mehānisko, ķīmisko, bioloģisko vai

termisko. Darbā tas tiek realizēts ar konkrētam Latvijas minerālām izejvielām –

mālu, kvarca smiltīm un karbonātus saturošām izejvielām konkrētā

tehnoloģiskā procesā, lai izstrādātu jaunus (vai nosacīti jaunus) keramikas

materiālus dažādām tautsaimniecības vajadzībām.

Enerģiju taupošs keramikas materiālu izgatavošanas paņēmiens

Pielietojot dažādas illītu mālu apstrādes metodes (ķīmiskas, termiskas un

mehāniskas), ir iespējams “deformēt” mālainā minerāla - illīta (kas ir Latvijas

mālu dominējošais minerāls) struktūru, kas ir priekšnoteikums, lai izstrādātu

keramikas materiālu pie zemākām temperatūrām - par (100-150ᵒC), salīdzinot

ar tradicionālo un vienlaicīgi nodrošinot standartā noteikto spiedes izturības

lielumu.



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Par šo izstrādi ir saņemts 

Latvijas patents un 

2013.gadā Starptautiskajā 

izstādē Minox 2013 

laureāta diploms. 

Paņēmiens ir attiecināms uz tradicionālo keramikas materiālu, galvenokārt

būvmateriālu ražošanu, pielietojot to tehnoloģiskā ciklā dominējošās

izejvielas, 2:1 illītu māla, ķīmisku apstrādi ar sārmu, lai ievērojami

pazeminātu keramikas produkta apdedzināšanas/ saķepināšanas

temperatūru vienlaicīgi nodrošinot tai pietiekami augstu spiedes

stiprību16.5-17.5 N/mm2 robežās.

Enerģiju taupošs 

keramikas materiālu 

izgatavošanas 

paņēmiens



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Spiedes stiprības izmaiņas keramikas paraugiem, kas izstrādāti no Lažas

atradnes māla atkarībā no apdedzināšanas temperatūras un pielietotā sārmu

šķīduma koncentrācijas mālu apstrādei (L- ir neapstrādāts māls, efektīva ir

apstrāde ar 3M sārma šķidumu). Tradicionāli mālu būvkeramiku apdedzina

temperatūrās ≥950ᵒC).



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Augsttemperatūras kordierīta poras saturoša keramika 

Paraugi, izstrādāti pielietojot diva veida mālus Apriķu un Nīcgales

atradnes, kā arī Bāles atradnes kvarca smiltis un sintētiskas

piedevas.

Paraugs ar Nīcgales mālu Paraugs ar Apriķu mālu



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Augsttemperatūras kordierīta poras saturoša keramika 

Parauga ar Nīcgales mālu SEM

attēlā var novērtēt vaļējo poru

izmērus, kas ir ap 1 µm un

konfigurāciju, kā arī var vērtēt

caurejošo poru daudzumu.

61,82
66,06

67,41

72,13

65,99

1,23
1,20

1,16
1,13 1,16

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

40

50

60

70

80

1250 1275 1300 1325 1350

Bulk 
density, 

g/cm3

Apparent 
Porosity, 
%

Sintering Temperature, °C

porosity density

Porozitāte un šķietamais blīvums

atkarībā no saķepināšanas

temperatūras paraugiem ar

pielietotu (35-38%) Apriķu atradnes

mālu un Bāles atradnes smiltis (23-

25%). Augšējā līkne – vaļējā

porainība, apakšējā šķietamais

blīvums jeb tilpuma masa.

Par izstrādi ir saņemts Latvijas patenta 

pieteikuma apstiprinājums.



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Mālu – pelnu maisījumu paraugi izstrādāti no mālu un koku pelnu 

maisījumiem attiecību robežās (%): māli / pelni 80/20 - 40/60.

600 o C 1100 o C

Var iegūt vizuāli atšķirīgus paraugus gan atkarībā no apdedzināšanas

temperatūras, gan ari no mālu un pelnu attiecības un kuriem piemīt

noteiktā spiedes izturība. Pelnu daudzums izejas maisījumos

nedrīkstētu pārsniegt 60%.



4.3.apakšprojekts «Zemtemperatūras keramikas materiālu izstrāde, pielietojot 

Latvijas minerālās izejvielas»

Iestrāde turpmākiem pētījumiem:  biomorfas keramikas paraugi

Slāpekļa vidē (pa kreisi) un gaisa atmosfērā (pa labi) saķepinēti 

keramizēti paraugi, pielietojot par «veidni» ķērpi un Apriķu māla –

ūdens suspensiju.



Apakšprojekta vadītāja: Dr. sc. ing. Ruta Švinka

Izpildītāji: Visvaldis Švinka, Andris Cimmers, Laimons Bīdermans, Lauma

Lindiņa, Santa Lagzdiņa, Inta Timma, Līga Dabare, Ieva Zaķe – Tiļuga,

Oskars Lescinskis, Inga Pudže, Mārīte Damberga, Arnis Zembaks, Silvija

Igaune – Blumberga, Valentina Kinerte, Juris Bitenieks

Apakšprojekta mērķis:

Izstrādāt nanostrukturētus keramiskus sorbentus un katalizatorus ar poru

izmēriem mikronu un nanometru diapazonā, izmantojot dažādus Latvijas

mālus; uzlabot iegūto materiālu virsmas sorbcijas īpašības ar dažādiem

paņēmieniem, radīt jaunus produktus - izgatavot keramiskus filtrus ūdens

kvalitātes uzlabošanai.

Apakšprojektu īstenoja:

Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūts

4.4.apakšprojekts «Augsti porainu keramikas materiālu ieguve un sorbcijas 

procesu analīze»



4.4.apakšprojekts «Augsti porainu keramikas materiālu ieguve un sorbcijas 

procesu analīze»

1. Iegūti divu veidu keramiskie sorbenti:

a) Māli ar 3 % zāģu skaidu vai glicerīna (biodegvielas ieguves blakus 

produkts) piedevu, kur iegūtā keramika izmantojama gan 

molekulāru savienojumu, piem., joda adsorbēšanai, gan arī anjonu 

krāsvielu adsorbēšanai;

b) Kompozīts sorbents, kurš iegūts no māliem ar 30 – 60 % zāģu 

skaidu vai mikrokristāliskas celulozes piedevām, kurā apvienotas 

2 sorbējošas sastāvdaļas – daļēji dehidroksilēti māli un aktivizēta 

ogle (R.Švinkas prezentācijā).

2. Keramikas materiāli ar aktivētu virsmu:

a) Apstarošana ar paātrinātajiem elektroniem – neliela adsorbcijas 

īpašību uzlabošanās (Latvijas patents LV 14780);

b) Pārklāšana ar ZnO nanodaļiņām, kas rodas cinka acetāta 

termiskas disociācijas rezultātā. Materiāli uzrāda labas 

fotokatalītiskās īpašības.

Būtiskākie projektā sasniegtie rezultāti



4.4.apakšprojekts «Augsti porainu keramikas materiālu ieguve un sorbcijas 

procesu analīze»

3. Augsti poraina keramika filtrēšanai:

a) Keramika no Devona māliem ar talka piedevu (porainība 60-70 

%). Filtrēšanas ātrums 200-250 l/m2.h; 

b) kordierīta-mullīta keramika (porainība 67-73 %) piesārņotu 

šķīdumu filtrēšanai. Filtrēšanas ātrums 200-300 l/m2.h.

Būtiskākie projektā sasniegtie rezultāti

Augsti poraina devona mālu keramika ar talka piedevu.

a – filtrs

b – materiāla struktūra, 

palielinājums 50 x



4.4.apakšprojekts «Augsti porainu keramikas materiālu ieguve un sorbcijas 

procesu analīze»
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93,6  %

70,0 %

Ar ZnO pārklātu Prometeja mālu 

keramikas granulu metiloranža 

fotokatalītiska sadalīšana

Ar glicerīna piedevu iegūtām Prometeja mālu granulām ir par 20 %

lielāka fotokatalītiskā aktivitāte, salīdzinot ar granulām, kuru iegūšanai

nav izmantota glicerīna piedeva. Šāda rezultāta cēlonis ir glicerīna

ietekme uz mālu keramikas saķepšanas procesu.



Apakšprojekta vadītājs: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš

Izpildītāji: Vaira Obuka, Rūta Ozola, Karina Stankeviča, Jānis Krūmiņš,

Viesturs Ozols, Sabīne Bunere, Lauris Arbidans, Linards Kļaviņš

Apakšprojekta mērķis:

Izstrādāt nanostrukturētus keramiskus sorbentus un katalizatorus ar poru

izmēriem mikronu un nanometru diapazonā, izmantojot dažādus Latvijas

mālus; uzlabot iegūto materiālu virsmas sorbcijas īpašības ar dažādiem

paņēmieniem, radīt jaunus produktus - izgatavot keramiskus filtrus ūdens

kvalitātes uzlabošanai.

Apakšprojektu īstenoja:

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides 

zinātnes nodaļa

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



BIOMASAS 
AKUMULĀCIJA SAPROPELIS EZERU AIZAUGŠANA

SAPROPELIS KĀ 
SAISTVIELA 

KOMPOZĪTMATERI -
ĀLIEM

BLAKUSPRODUKTI
(SKAIDAS, SALMI, 

KAŅEPES, KOKSNES 
PUTEKĻI U.C.)

SAPROPEĻA ĪPAŠĪBU IZPĒTE IZMANTOŠANAS 

POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAI

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



Pielietojamības grupas (D1 – D4) 

noteikšana sapropelim kā līmei. 
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uzrāda rezultātu 3,67 MPa. 
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SAPLĀKŠŅA VEIDS LĪMĒTS AR SAPROPELI

Stiprības noteikšana statiskā

liecē, līmējuma stiprības

pārbaude

• Lieces mehāniskā izturība paralēli un 

perpendikulāri šķiedru virzienam.
• Augstāks rezultāts Pilveļu ezera sapropelis 

(paralēli liecē - 88,7 MPa). 

• Zemāks rezultāts perpendikulāri liecē.

Pētījums tika izstrādāts, izmantojot pieejamās iekārtas

MeKA (Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts) laboratorijā

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



Pētījums tika izstrādāts, izmantojot pieejamās iekārtas
Rīgas Tehniskās Universitātes - Kompozīto materiālu un konstrukciju katedrā

Fizikālo-mehānisko īpašību noteikšanu 

sapropeļa un sapropeļa  kūdras granulām:

• Bēruma blīvums (LVS EN 1097-3)

• Ūdensuzsūce (LVS EN 1097-6)

• Mehāniskā izturība (EN 1606)

Videi draudzīgas sapropeļa – kūdras 

granulas lauksaimniecības vajadzībām

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



Piesārņojošo vielu sorbcija
(Ar virsmas aktīvām vielām modificētu mālu paraugu piemērs)

Modeļa piesārņotājviela - p-nitrofenols (PNF) (izmantoto tādās nozarēs,
kā lauksaimniecība, farmācija, krāsvielu ražošana)
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Modificēti māli būtiski 
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No dabiskajiem māliem 

efektīvākais sorbents ir  

triasa māli

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



Nozīmīgākie rezultāti

Valsts pētījumu programmas apakšprojekta ietvaros 
izpētīti: 

1) jauni risinājumi kā izmantot zemā purva kūdru; 

2) izstrādātas metodes kā modificēt kūdru, lai 
izstrādātu jaunus sorbentus; 

3) pierādītas iespējas modificēt mālus, lai 
paaugstinātu to izmantošanas iespējas sorbcijai; 

4) parādītas iespējas kā izmantot sapropeli 
kompozītmateriālu iegūšanai. 

Pētījumu rezultātā pierādītas iespējas izstrādāt 
jaunus materiālus ar unikālām īpašībām un plašām 
to izmantošanas iespējām.

4.5.apakšprojekts «Kūdras, sapropeļa, mālu īpašību un modifikācijas iespēju 

pētījumi»



Apakšprojekta vadītāja: Dr.biol. Olga Mutere

Izpildītāji: Vizma Nikolajeva, Gaļina Makarenkova, Andrejs Bērziņš, Zaiga

Petriņa, Solvita Štelmahere, Dagnija Vecstaudža, Māris Seņkovs, Madars

Dāvids, Žanere Zommere, Signe Žvagiņa, Eduards Dokukins, Kristīne

Kalneniece, Arturs Eglītis

Apakšprojekta mērķis:

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas notekūdeņu attīrīšanas biotehnoloģijas,

flotējošu biopreparātu naftas produktu biodegradācijai ūdenī; iekapsulētus

mikroorganismu konsorcijus augsnes bioremediācijai un kompostēšanai, kā

arī imobilizētus mikrobioloģisko mēslošanas līdzekļu aktīvos komponentus.

Apakšprojektu īstenoja:

Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

4.6.apakšprojekts «Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu 

biotehnoloģijās»



Māli, keramika

Vides biotehnoloģijas 
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4.6.apakšprojekts «Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu 

biotehnoloģijās»



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Vides biotehnoloģijas (notekūdeņu attīrīšanas procesi)

Baktēriju konsorcija 

imobilizācija 

(Pseudomonas sp., 

Nitrosomonas sp., 

Nitrobacter sp.):

Keramikas granulu 

pirmsapstrāde ar 

melasi būtiski 

(p<0.05) veicina 

baktēriju 

imobilizāciju.

Nitrifikācija Struvīti

Tika izveidota modeļu 

sistēma ar trīs kolonnu 

kaskādi notekūdeņu 

attīrīšanai no slāpekļa un 

fosfora savienojumiem. 

Veģetācija eksperiments ar 

krešu salātiem un rudziem 

pierādīja izveidoto kristālu 

stimulējošo efektu uz augu 

augšanu. 

Farm. savienojumi

Eksperimentos ar 

Daugavgrīvas notekūdeņiem 

ar aktīvajām dūņām ir atklāts, 

ka viens no testētiem granulu 

veidiem, t.i. oksīdu keramika, 

ievērojami samazina 

atgriezenisko procesu risku 

notekūdeņu attīrīšanā, kas ir 

raksturīgs diklofenākam un 

naproksēnam. 



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Vides biotehnoloģijas (notekūdeņu attīrīšanas procesi)

Flotējošie preparāti eļļas noņemšanai

Keramikas granulas veidoja no Kvartāra māliem pie 1200 C temperatūras, ar

blīvumu 0.95 g cm-3 un 0.65 g cm-3. Granulu flotēšana tika pārbaudīta sintētiskajos

notekūdeņos bez piedevām, kā arī ar motoreļļu, NaCl un naftas produktus

degradējošo baktēriju konsorciju. Eļļas klātbūtne labvēlīgi ietekmēja granulu

flotēšanu. Testētās granulas ir piemērotas baktēriju imobilizācijai.

Eksperimentos ar keramikas granulām (=0.65 g/cm3) pārbaudīja iepriekš

mitrinātu porainās keramikas granulu efektivitāti eļļas sorbcijā un mikroorganismu

imobilizācijā sāļūdeņos (NaCl 1-9 g/L). Eļļas sorbcijas efektivitāte samazinājās

reizē ar sāls un eļļas koncentrācijas palielināšanu (no 12 līdz 9 % /g granulu).

Imobilizēto baktēriju elpošana notika arī pēc eļļas sorbcijas.

0

50

100

150

200

250

300

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

Laiks, stundas

C
O

2
, 
m

g
/L

Ar maisīšanu Bez maisīšanas



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Agro-biotehnoloģijas (biopreparāti augu augšanas stimulēšanai)

Mikroorganismu imobilizācija, iekapsulēšana

Baktērijas ūdens suspensijā (A) un baktēriju imobilizēšana uz dažādiem nesējiem:

keramzīta “Kano-p” (B), keramikas granulām (C), keramzīta “Fibo-S” (D), kūdras (E) un

māla pulvera (F).

A            B          C            D           E           F

Pētīta mikrobioloģisko mēslošanas līdzekļu aktīvo komponentu – augu augšanu

veicinošu baktēriju Rhizobium leguminosarum biovar viciae, Streptomyces

griseoviridis un Azotobacter sp. – imobilizēšana uz kūdras un māla izstrādājumiem.

Rekomendācija: uzglabāt pētīto baktēriju produktus -18 C vai 4 C temperatūrā, 

kas nodrošina ilgstošu (vismaz 2 gadus ilgu) dzīvotspējas saglabāšanos pietiekami 

augstā līmenī (vismaz 107 kvv/g nesēja), lai tās varētu izmantot kā mikrobioloģisko 

mēslojumu.



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Agro-biotehnoloģijas (biopreparāti augu augšanas stimulēšanai)

d = 4 mm

Bez māla 

piedevas

Ar māla 

piedevu

Mikroorganismu imobilizācija, iekapsulēšana

Veikta baktēriju iekapsulēšana

biodegradējamā aizsargmateriālā –

algināta gēlā. Māla pulvera pievienošana

algināta kapsulām sekmēja iekapsulēto

baktēriju dzīvotspējas saglabāšanos

ilgtermiņā, bet glicerīna piedeva

neietekmēja dzīvotspēju. Sagatavoto

kapsulu inkubēšana Millera-Hintona

šķidrajā barotnē trīs reizes palielināja

baktēriju daudzumu. Uzglabāšanas laikā

izmainījās proporcija starp asociācijā

ietilpstošām baktēriju sugām –

Burkholderia cepacia daudzums

samazinājās, bet citu baktēriju daudzums

palielinājās. 1.5 % algināta kapsulām

veidošanas laikā ieteicams pievienot 5 %

māla pulvera, kapsulas inkubēt Millera-

Hintona šķidrajā barotnē 24 h un pēc tam

uzglabāt sterilā ūdenī 4 C.



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Agro-biotehnoloģijas (biopreparāti augu augšanas stimulēšanai)

d = 4 mm

Lauka eksperimenti

Mini-lauka 75 dienu eksperimentā pētīta divu eksperimentālu

konsorciju ietekme uz rapša un miežu augšanu. Mērīti augu

parametri, noteikta ureāzes aktivitāte un nitrifikācijas

potenciāls augsnē, kā arī kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturota

rizosfēras augsnes mikrobiota, izmantojot kultivēšanas un

DNS analīžu metodes.



4.6. Māla materiālu inovatīvs pielietojums mikroorganismu biotehnoloģijā

Izstrādāti jauni agrobiotehnoloģijā pielietojami

mikrobioloģiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur uz māla,

keramzīta un eksperimentālām keramikas granulām

imobilizētus aktīvos komponentus – mikroorganismus.

Izstrādāts jauns vides bioremediācijā pielietojams

biopreparāts, kas satur algināta gēla kapsulās imobilizētu

naftas produktus noārdošu baktēriju konsorciju.

Izstrādāta inovatīvā metode farmaceitisko vielu

sorbcijai/degradācijai notekūdeņos, izmantojot keramikas

granulas.

Rezultatīvie indikatori



Kopsavilkums
• Iepriekšēji minētais norāda, ka Valsts pētījumu programmas projekts

“Zemes dzīļu resursu izpēte- jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)”

ir sasniedzis noteiktos mērķus, izpildījis noteiktos uzdevumus, kā arī

sasniedzis rezultatīvos indikatorus.

• Izceļams, ka augstvērtīgi zinātniskie rezultāti, kā arī jaunas

tehnoloģijas un produkti, tajā skaitā, nākotnē komercializējami, ir

iegūti apakšprojektu pētniecības grupām sadarbojoties, un tas ir

ļāvis iezīmēt daudzus jaunus pētniecības virzienus nākotnē.

• Kopumā projekta ietvaros ir: 

– publicētas 72 zinātniskās publikācijas,

– izdotas 12 oriģinālas recenzētas zinātniskas monogrāfijas, 

– izdoti 11 zinātnisko rakstu un tēžu krājumi,

– aizstāvēti 10 promocijas darbi un 8 maģistra darbi, 

– izstrādātas 2 jaunas zinātniskās metodes,

– Aprobēti 3 prototipi, 

– reģistrēti 3 patenti.



Pateicos par uzmanību!


