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Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no 

biomasas un tās atlikumiem 
Projekta vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/211  

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"  

Aktivitāte 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 
 

Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2018. – 30.11.2018. (projekta 

4.ceturksnis) 

Tiek īstenota projekta aktivitātes: 

1. Celulozes, lignocelulozes un tās atlikumu hidrolītiskās oksidēšanas izpēte 

2. Vienlaicīgas delignifikācijas un celulozes oksidācijas metodes izstrāde 

3. Jaunas principiālās tehnoloģiskas shēmas izstrāde nanocelulozes izdalīšanai no 

atjaunojamiem resursiem 

1.aktivitātes ietvaros veikti makulatūras (nebalinātu celulozes šķiedru saturoši materiāli, piemēram, 

kartons) apstrāde ar amonija persulfātu, mainot tādus reakcijas parametrus kā aktīvā reaģenta 

koncentrācija, temperatūras režīms un reakcijas laiks. No apstrādātās makulatūras šķiedrām atliets papīrs 

tā mehānisko un optisko īpašību izpētei, lai netieši novērtētu amonija persulfāta iedarbību uz otrreizēji 

pārstrādātām šķiedrām. 
 

Balstoties uz 1.aktivitātē iegūtajām zināšanām par biomasas hidrolītisko oksidēšanu, turpināts 

darbs pie 2.aktivitātes eksperimentālā darba - izejmateriāla oksidēšanas ar amonija persulfātu reakcijas 

parametru variācijām, lai atrastu piemērotākos delignifikācijas apstākļus. Izmēģināta dažādas 

koncentrācijas NaOH šķīdumu ietekme uz reciklētas papīrmasas delignifikācijas gaitu. 
 

Turpinās jaunākās pieejamās zinātniskās literatūras izpēte zinātnisko rakstu datu bāzēs par 

nanocelulozes iegūšanu un raksturošanu, nanocelulozes kompozītiem, celulozes ķīmiju un tehnoloģiju, 

amonija persulfāta izmantošanu celulozes materiālu apstrādē (datu bāzes: SCOPUS, Sciencedirect u.c.).  
 

Projekta pieteikuma izpildes gaitā iegūtie zinātniskie rezultāti un tiek apkopoti publicēšanai un 

prezentēšanai. Pēcdoktorante piedalījusies Eiropas Zinātnieku nakts 2018 publicitātes pasākumā 

2018.gada 28.septembrī LV Koksnes ķīmijas institūtā. Saite uz pasākuma publicitātes foto: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215535146065828&id=1054795649 
 

3.aktivitātes ietvaros tika iegūts nanocelulozes paraugs no balinātas lapu koksnes 

sulfātcelulozes. 25.09.2018. parakstīts līgums Nr.12/2018-S ar VTT Technical Research Centre 

Ltd (https://www.vttresearch.com) par mobilitātes īstenošanu ar mērķi apgūt jaunākās praktiskās 

zināšanas nanocelulozes iegūšanā un raksturošanā, izmantojot gan jau iegūto nanocelulozes 

paraugu, gan mobilitātes partnera resursus. Pēcdoktorante mobilitātē devās no 06.11.2018 līdz 

17.11.2018. Mobilitātes laikā pēcdoktorants iesaistīts VTT „Solutions for Natural Resources and 

Environment” (vadītāja un kontaktpersona Heli Kangas) departamenta ikdienas zinātniskajā un 

praktiskajā darbā, kas saistīts ar celulozes, mikrofibrillētās celulozes (MFC) un nanocelulozes 

(NC) iegūšanu, modificēšanu un raksturošanu un pielietošanu. Eksperimentālie darbi, metodes 

un iekārtas: (1) celulozes paraugu raksturošana ar AFM (atomspēku mikroskops), (2) QCM-D 

(Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring) mērījumi, (3) mikro- un nano- 

celulozes paraugu reoloģijas raksturošana ar iekārtu Physica MCR 301 (Anton Paar) – (4) 

viskozitāte dažādos režīmos, (5) visko-elastīgo īpašību noteikšana, (6) tiksotropijas pamati, (7) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215535146065828&id=1054795649
https://www.vttresearch.com/
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augstas koncentrācijas (HC – high consistency) MFC kompozīta sagatavošana, (8) MFC dažādu 

koncentrāciju šķīdumu gatavošana, (9) pārklājumu veidošana uz dažādiem substrātiem ar 

automatizētu iekārtu, (10) automatizēta pilotiekārta pārklājumu veidošanai, (11)Microfludizer 

iekārtas lietošana, (12) nanocelulozes paraugu sagatavošana FTIR analīzēm, (13) pārklājumu 

biezuma mērīšana ar CoatMaster, (14) FTIR spektroskopijas paraugu sagatavošana un 

analizēšana, (15) 3D printēšanas pamatprincipi un iespējas, (16) paraugu sagatavošana SEM 

analīzēm – spin coating,  (17) SEM mikroskopija MFC plēvei. 

2018.gada 27.novembrī pēcdoktorants ziņoja par projekta progresu LV KĶI Zinātniskās 

Padomes sēdē. 

   

Projekta īstenotājs un vadošais partneris - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 

Sadarbības partneri 

- Slovēnijas Nacionālā ķīmijas institūts, Polimēru ķīmijas un tehnoloģiju departaments   

- VTT Technical Research Centre Ltd. 

- LEPAMAP group, University of Girona 
 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 36 mēneši. 

Projekta realizētājs: Dr.Sc.Ing Inese Fiļipova (inese.filipova@inbox.lv) 

Institūcijas atbildīgā persona par pētniecības pieteikuma zinātnisko pētījumu: 

Dr. Marianna Laka 

Projekta vadītājs: Dr.Sc.Ing. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv). 

Projekts uzsākts: 01.12.2017. 

Pārskats sagatavots: 30.11.2018. 


