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1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta darbības mērķi 

Institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības 
politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas 
tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes ķīmijas un polimēru ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un 
konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītas 
darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem. 

2. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta galvenās funkcijas un 

uzdevumi 

Institūtam, saskaņā ar institūta nolikumu, kurš ir pieņemts institūta Zinātniskās padomes 
sēdē 2007. gada 30. janvārī, ir šādas funkcijas: 

• veikt fundamentālos pētījumus koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, 
polimēru ķīmijas un tehnoloģijas nozarēs; 

• veikt lietišķos pētījumus, lai nodrošinātu no koksnes, citas biomasas, to 
komponentiem un citiem atjaunojamo izejvielu resursiem iegūstamo produktu un to 
iegūšanas tehnoloģiju izstrādi; 

• atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi koksnes un citas biomasas 
racionālas izmantošanas politikas īstenošanai un Latvijas interešu un pozīcijas 
pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās un procesos; 

• atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā; 
• piedalīties un vadīt valsts un starptautiskos pētījumu projektus un pētniecības 

programmas; 
• sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību 

koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, polimēru ķīmijas un tehnoloģijas 
nozarēs; 

Lai īstenotu minētās funkcijas, institūts:  

• izstrādā darbības un attīstības stratēģiju un plānus, nosakot sasniedzamos rezultātus 
un tiem nepieciešamos resursus; 

• veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu; 
• piedalās projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, slēdz līgumus par 

zinātnisko un izglītības programmu un projektu izpildi; 
• izstrādā un īsteno mācību un izglītojošas programmas un pasākumus; iesaista 

studentus un doktorantus institūta zinātniskajā darbībā;  
• organizē zinātniskas konferences un seminārus; 
• izdod informatīvos materiālus, veic redaktordarbību un izdevējdarbību; 
• veido institūta specializētās zinātniskās struktūrvienības - laboratorijas un grupas. To 

izveide, reorganizācija un darbības izbeigšana notiek atbilstoši galvenajiem 
pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam; 

• atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, 
privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām; 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā nosaka un iekasē maksu par 
institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem; 

• saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palīdzību; 
• izveido, reorganizē un likvidē iestādes un kapitālsabiedrības, ņem dalību biedrībās un 

nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; 
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• veic saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem; 
• veic citus uzdevumus minēto funkciju īstenošanai. 

3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta juridiskais statuss un 

struktūra 

Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” ir izglītības un zinātnes 
ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts. Izglītības un zinātnes ministrs institūta 
pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.  

Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts izveidots 1963.gada jūnijā (LKP CK um 
LPSR Ministru Padomes 1963.gada 25.jūnija lēmums Nr.384 ) un ir tiešs 1946.gada februārī 
nodibinātā (LPSR Tautas komisāru padomes 1946.gada 7.februāra lēmums Nr.94) LPSR ZA 
mežsaimniecības problēmu institūta (MPI), kurš no 1959.gada janvāra reorganizēts (ZA 
Prezidija 1958.gada 11.septembra sēdes lēmums Nr.16/412-1) par ZA Mežsaimniecības 
problēmu un koksnes ķīmijas institūtu, darba turpinātājs. 1992.gada 15.decembrī nodibināta 
un 1993.gada 25. janvārī Uzņēmumu reģistrā reģistrēta valsts zinātniska iestāde Latvijas 
Valsts Koksnes ķīmijas institūts (bezpeļņas organizācija). Saskaņā ar Ministru Padomes 
1993.gada 20.jūlija lēmumu Nr.398 „Par zinātnisko iestāžu nodošanu Izglītības ministrijas 
pārziņā” Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts tika no Zinātņu Akadēmijas pārziņas nodots 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. 2006.gada 1.maijā saskaņā ar MK 2006.gada 
22.marta rīkojumu Nr.197 “Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes ”Latvijas 
Valsts Koksnes ķīmijas institūts” reorganizāciju un valsts aģentūras “Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts” izveidi” tika uzsākta reorganizācija, kas tika pabeigta 2006.gada 30.jūnijā, 
bet 2006.gada 30.maijā saņemta zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība Nr.511049. 
2006.gada 31.12.2006 ar izmaiņām „Zinātniskās darbības likumā” valsts aģentūra tika 
pārveidota par institūtu - atvasinātu publisku personu 

Vidējais institūta zinātnisko darbinieku skaits 2008.gadā: 97,9 (pilna laika ekvivalents, PLE), 
vidējais zinātniskā personāla skaits – 55,9 (PLE) 

 

Institūta nolikums pieejams tīmekļa vietnē: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16  

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16
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4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās darbības rezultāti 

4.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 

Informāciju par zinātnisko projektu finansējumu skatīt pārskata sadaļās 5.1. un 5.2 ! 

4.1.1. Valsts pētījumu programma „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas 2005-2009“ 

Prioritārais zinātnes virziens: Meža zinātne un koksnes tehnoloģijas 

Izpildītāji: 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”, 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MeKA), 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.  

Programmas vadītājs: Bruno Andersons, LZA īst.loc., Dr.chem. 

Programmas izpildes laiks:  2005. gada jūlijs - 2009. gada decembris  
(programma pagarināta: 09.12.2008. MK noteikumi Nr.1007). 

Mērķis: izstrādāt inovatīvus, ekoloģiski un ekonomiski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus 

ilgspējīgas meža un nemeža zemes izmantošanai lapu koku meža audzēšanai un uz 

mežsaimniecības produkcijas izmantošanu bāzētu nozaru attīstībai. 

Uzdevumi:  

 Meža ekonomiskās un ekoloģiskās vērtības palielināšanas priekšlikumu izstrāde, 
audzējot lapu kokus meža un nemeža zemēs.  

 Lapu koku koksnes un citu biomasas sastāvdaļu lietošanas vērtības un izmantošanas 
virzienu izvērtējums un pamatojums. 

 Jaunu, perspektīvu kokapstrādes un koksnes modificēšanas tehnoloģiju izstrāde 
kvalitatīvas produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību. 

 Lapu koku koksnes un lapu koku biomasas dziļās pārstrādes un reciklēšanas 
tehnoloģiju izstrāde jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību ieguvei.  

Programmas ietvaros īstenojamie projekti: 

Programma sastāv no četriem projektiem, kas loģiski sasaista visus būtiskākos Programmas 
ietvaros risināmos aspektus: lapu koku kā meža sastāvdaļas ekoloģiskā un ekonomiskā 
izvērtēšana, audzēšanas tehnoloģijas, koksnes kā materiāla uzlabošanas iespējas ar 
kokapstrādes un modificēšanas paņēmieniem, lapu koksnes izmantošana, tautsaimniecībā 
izmantojamu produktu ražošanai ar dziļās pārstrādes tehnoloģijām. 

1. Izstrādāt perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas meža un nemeža zemēs 
patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām (Vad. Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”). 

2. Lapu koku koksnes izmantošana mehāniskajā apstrādē jaunas produkcijas ieguvei 
(Vad. Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža 
fakultāte). 

3. Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes materiālu un jaunu produktu ieguvei 
(Vad. Dr.habil.ing. Uldis Viesturs, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts). 

4. Lapu koku produktu un tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums (Vad. Dr.sc.ing. 
Alfons Grīnfelds, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte). 
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Valsts pētījumu programmas „Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni 
produkti un tehnoloģijas” 5.etapa (01.01.2008.- 31.12.2008.) rezultātu publiska apspriešana notika 
2008. gada 22. decembrī, plkst. 9.00. LV koksnes ķīmijas institūtā, Rīgā, Dzērbenes ielā 27. Dienas 
kārtība un dalībnieku prezentācijas ir pieejams tīmekļa vietnē: 
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=74 . Izdevums „PĀRSKATS par Valsts pētījumu programmas 
„LAPU KOKU AUDZĒŠANAS UN RACIONĀLAS IZMANTOŠANAS PAMATOJUMS, JAUNI PRODUKTI UN 
TEHNOLOĢIJAS” 5.etapa izpildi. - 2008, 40 lpp.” ir pieejams tīmeklī: 
http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Parskats_2008.pdf.  

Valsts pētījumu programmas 3. projekta „Lapu koku izmantošana uzlabotu koksnes 

materiālu un jaunu produktu ieguvei” 5. posma rezultāti - Kopsavilkums 

Projekta mērķis: Lapu koku koksnes potenciāla racionāla izmantošana uzlabotu materiālu un 
produktu ar augstu pievienoto vērtību ieguvei, izmantojot inovatīvas un ekoloģiski līdzsvarotas 
metodes un pārstrādes tehnoloģijas. 

Projekta vadītājs:. Uldis Viesturs, LZA īst.loc., Dr.habil.ing. 

Posma uzdevumi: 

1. Pētījumi par mīksto lapu koku koksnes struktūru, fizikālām un siltumtehniskajām īpašībām, 
modifikācijas paņēmienu izstrāde to uzlabošanai. 

2. Inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrāde no mīksto lapu koku koksnes, tās komponentiem un 
atlikumiem (produkti - antioksidanti, mikrokristāliskā celuloze, sorbenti, etiķskābe u.c.) no 
alkšņa, bērza, apses koksnes ar tvaika sprādziena, ātrās pirolīzes, hidrolīzes paņēmieniem). 

3. Jaunu produktu ieguve no rūpniecības atkritumproduktiem un pārstrādājamiem materiāliem 
(siltumizolācijas materiāli no lapu koku tallu eļļas, saistvielas no bērza lignīna, bioloģiski aktīvas 
vielas no bērza ogļūdeņiem, tehnoloģija reciklēto papīru īpašību uzlabošanai). 

Rezultāti: 

1. Pētījumi par mīksto lapu koku koksnes struktūru, fizikālām un siltumtehniskajām īpašībām, 
modifikācijas paņēmienu izstrāde to uzlabošanai. 

Pētīta Latvijas mīksto lapu koku koksnes - apses (Populus tremula L.) un alkšņu (Alnus incana (L.) 
Moench un Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - uzbūve un fizikālās īpašības. Hibrīdalkšņus (A. incana x 
glutinosa) mežzinātnieki uzskata par mežsaimniecībā potenciāli perspektīvu sugu, tādēļ veikta 
baltalkšņu, melnalkšņu un hibrīdalkšņu parametru izvērtēšana un salīdzināšana. Ņemot vērā plašās 
oša (Fraxinus excelsior L.) koksnes pielietošanas iespējas un kokrūpnieku interesi par Latvijā augušu 
ošu koksnes novērtējumu, pētītas arī tās īpašības. Novērtētas struktūras un īpašību atšķirības dažādos 
stumbra augstumos. Apsei ir augsts gaišums, bet ievērojamas krāsainības izmaiņas UV iedarbības 
rezultātā. Oša koksne pēc struktūras un fizikālajām īpašībām maz atšķiras dažādos stumbra 
augstumos, bet tai ir būtiskas struktūras atšķirības aplievā un kodolā. Oša kodolkoksne, salīdzinot ar 
aplievu, ir stabilāka pret UV starojumu. 

Pētītas lapu koku kā enerģijas avota izmantošanas iespējas siltumenerģētikā. Aprēķināts kurināmās 
koksnes masas un tilpuma sadedzes siltums atkarībā no relatīvā mitruma. Noteikts sadedzes siltums 
un 1 m

3
 enerģētiskā vērtība dažādiem koksnes atlieku veidiem - cirsmu atliekām (galotnēm, skujām), 

dažādām stumbra sastāvdaļām (koksnei, mizai, galotnes daļai) un visam kokam kopumā. Izejot no 
eksperimentāli atrastajiem kurināmo šķeldu vidējiem pelnu un mitruma satura parametriem, noteikta 
1 tonnas kurināmo šķeldu enerģētiskā vērtība (2,04 MWh/t). 

Lai uzlabotu alkšņa koksnes ilgizturības īpašības un paplašinātu tās kā būvizstrādājuma pielietošanas 
iespējas, veikta koksnes termiskā modifikācija ūdens tvaika vidē pie dažādām temperatūrām. 
Noteiktas koksnes fizikālo un bioizturības īpašību, struktūras, ķīmiskā sastāva izmaiņas termiskās 
iedarbības rezultātā. Noskaidrots, ka iegūtajām hidrofobajām īpašībām ir daļēji atgriezenisks raksturs, 
un iegūtā struktūras stabilitāte saistāma ar koksnē notikušajām ķīmiskajām reakcijām – hemiceluložu 
degradāciju, celulozes kristāliskuma un relatīvā lignīna satura pieaugumu. Kompleksa modificētas 
koksnes izpēte ar instrumentālajām un ķīmiskajām metodēm ļauj izprast koksnē notiekošos procesus, 
īpašību izmaiņu iemeslus un atšķirības starp modificētu dažādu sugu koksni. Tālākā darba gaitā 

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=74
http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Parskats_2008.pdf
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jāoptimizē termoapstrādes parametri, panākot līdzsvaru starp iegūtajām pozitīvajām un negatīvajām 
materiāla īpašībām. 

2. Inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrāde no mīksto lapu koku koksnes, tās komponentiem un 
atlikumiem ar tvaika sprādziena, ātrās pirolīzes, hidrolīzes paņēmieniem, izmantojot biorafinēšanas 
pieejas. 

Tvaika sprādziena (TS) autohidrolīze ir viena no biomasas bezatkritumu biorafinēšanas 
priekšapstrādes metodēm. Tās princips: noslēgtā rektorā iepildītu biomasu dažu sekunžu vai minūšu 
laikā apstrādā ar augsttemperatūras piesātinātu ūdens tvaiku, sasniedzot ~40 atmosfēru spiedienu, 
tad strauji sekundes daļās dekompresē līdz atmosfēras spiedienam. Ķīmisko reakciju norisei 
nepieciešamie autokatalizatori tiek ģenerēti no pašas biomasas. Iegūti autoadhezīvi, pamatā no 
lignīna. „Izšauto” biomasu frakcionējot komponentos, no baltalkšņa un bērza koksnes TSA apstrādē 
iegūta praktiski 100% nebalināta celuloze un destruģētais lignīns, kas paredzēti tālākiem pētījumiem. 
Novērtēta iespēja izmantot TS iekārtu pašsaistošos materiālu ieguvei no Latvijas lapu koksnes, 
noteiktas to mehāniskās un formas stabilitātes īpašības. Izveidota tvaika sprādziena iekārtas 
modelēšanas programma, kas balstīta uz koksnes termodinamisko pamatlielumu lietošanu. 
Laboratorijas eksperimentālās iekārtas uzlabojumi ļauj iegūt perspektīvu materiālu - koksnes cieto 
apvalku nanostruktūras. 

Tiek izstrādāta racionāla tehnoloģija ar minimālu izmešu daudzumu blīvu, mehāniski izturīgu 
granulētu oglekļa sorbentu ieguvei no mīksto lapu koku koksnes pārstrādes atlikumiem vai to 
sīkkoksnes. Mehāniski izturīgu karbonizācijas produktu ieguvei izpētītas alkšņa koksnes modifikācijas 
iespējas dažādās iekārtās pie dažādiem apstrādes parametriem. Koksnes granulācija veikta ekstrūdera 
tipa granulatorā un modernā piespiedveltņa – plakanas matricas granulatorā, pēdējā iegūstot 
kvalitatīvākās granulas. No tām, aktivējot karbonizēto materiālu ar ūdens tvaiku, pagatavotas pēc 
adsorbcijas spējas un īpašībām kokosriekstu čaumalām līdzvērtīgas aktivētās ogles. Paredzēts tālāk 
pilnveidot granulācijas tehnoloģiju.  

Izstrādāta tehnoloģija mikrokristāliskās celulozes (MKC) iegūšanai ar termokatalītisko paņēmienu no 
apses un bērza koksnes celulozes un pētītas tās īpašības. Noteikti optimālie termokatalītiskās 
apstrādes režīmi celulozes robežpolimerizācijas pakāpes sasniegšanai. Iegūti MKC pulveru paraugi, 
pētītas to strukturālās, fizikāli ķīmiskās īpašības un izvērtēta atbilstība Eiropas Farmakopejas 
prasībām. Izgatavotas lapu koksnes MKC pārtikas tabletes bez un ar žāvētu ziedputekšņu piedevām un 
noteikta to atbilstība pastāvošajām normām. Izstrādāta lapu koksnes MKC pulveru pusrūpnieciskās 
ražošanas tehnoloģija, sastādīts Pagaidu Tehnoloģiskais Reglaments un A/S Olainfarm iegūti 
pusrūpnieciskie pulveru paraugi, kā arī noteikti to fizikāli ķīmiskie rādītāji. 

Noskaidroti optimālie tehnoloģiskie parametri etiķskābes ieguvei no alkšņa koksnes. Visam alkšņa 
koksnes hemiceluložu deacetilēšanas procesam noteiktas etiķskābes veidošanās reakcijas ātrumu 
konstanšu izmaiņas atkarībā no galvenajiem parametriem: temperatūras, procesa ilguma un 
katalizatora daudzuma. Dots teorētiskais pamatojums reakcijas konstanšu samazinājumam 
deacetoilēšanās procesa beigu stadijā. Turpmākais uzdevums būtu, izmantojot jauno stenda iekārtu, 
optimizēt etiķskābes iegūšanu no alkšņa koksnes. 

Noskaidrota principiāla iespēja no lapkoku mehāniskās apstrādes atkritumiem iegūt produktus ar 
augstu pievienotu vērtību, maksimāli efektīvi un pilnīgi izmantojot lapu koku polifenolus (lignīnu un 
ekstraģējamos polifenolus). Pētījumu rezultātā iegūti efektīvi zemmolekulārie (ekstraktvielas) un 
lielmolekulārie antioksidanti (lignīni), biosorbenti un bioloģiski aktīvi produkti augu augšanas un 
attīstības regulēšanai. Apses lignīns ir perspektīvs dabīgais polimērais antioksidants, ko iespējams 
izmantot dažādos polimēru kompozītu materiālos. Lignīna antioksidanto un bioloģisko aktivitāti var 
palielināt, veidojot organiski neorganiskos hibrīdu produktus. Savukārt no alkšņa mizas ar pietiekoši 
lielu iznākumu var iegūt rūpnieciskos polifenolus, kas var būt komerciāli interesanti produkti 
farmācijas un pārtikas rūpniecībai, kosmētikas un kompozītu materiālu ražotājiem. Iegūtie rezultāti ir 
par pamatu 4 patentu sagatavošanai. 

Celolignīns veidojas kā atlikums pēc furfurola un etiķskābes izdalīšanas no koksnes. Veikti pētījumi par 
iespējām no tā veidot sorbentus vides attīrīšanai. Atstrādāta metodika celolignīnu ieguvei no 
baltalkšņa koksnes. Veikta celolignīnu, koksnes un mizas aminēšana un aminēto preparātu smago 
metālu sorbcijas pētījumi. Aminētie celolignīni uzrāda 2-3 reizes augstāku sorbciju, salīdzinot ar 
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koksni. Turpmāk paredzēts veikt pētījumus ar pilotiekārtā iegūto baltalkšņa celolignīnu pēc furfurola 
un etiķskābes izdalīšanas, kā arī izvērtēt atstrādāto, smagos metālus saturošo sorbentu utilizācijas 
iespējas, iegūstot polimērkompozītmateriālus.  

Izprojektēta, izgatavota un palaista eksperimentālā laboratorijas iekārta levoglikozāna ieguvei no 
lapkoku koksnes. Šo savienojumu izmanto plastmasu, līmju, polimēru un medikamentu ražošanai, un 
tā komercializācijai būtiskākais jautājums ir piedāvātā produkta cenas un tīrības pakāpes samērīgums. 
Pētījumu mērķis ir iegūt levoglikozānu no lētām vietējām izejvielām vienkāršā procesā. Tika pētīta arī 
levoglikozāna attīrīšana, un, balstoties uz eksperimentu rezultātiem, izstrādāta jauna kristalizācijas 
tehnoloģija, kura ļauj būtiski uzlabot iegūtā produkta kvalitāti. Paralēli tika meklētas iespējas 
paplašināt levoglikozāna pielietojumu jaunu ārstniecisko līdzekļu izveidei.  

Pētīta viena no ātrās pirolīzes metodēm - ablatīvā pirolīze, kas ir ekonomiski izdevīga, jo tajā var 
izmantot kā sīku daļiņu materiālus, tā arī lielus koksnes gabalus, un neizmantot inertās nesējgāzes, 
tādējādi nodrošinot zemākas procesa izmaksas. Iegūta bioeļļa no trīs dažādu lapu koku sugu koksnes. 
Veikta pirolītiskās eļļas sastāvu un īpašību izpēte, pirolīzes apstākļu optimizācija maksimāla bioeļļas 
iznākuma iegūšanai. Divu kameru ablatīvā tipa reaktors dod iespēju iegūt pirolītisko eļļu (iznākums 
60% no a.s. koksnes) no lapu koksnes ar standarta īpašībām un uzlabotu pH rādītāju. Izstrādāta 
metodika pirolītisko eļļu sadalīšanai frakcijās, noteikti apstākļi pirolītiskā lignīna izdalīšanai no bioeļļas. 
Atrasts, ka pirolītiskāis lignīns ir perspektīvs dabas polimēru antioksidants, kurš ir spējīgs konkurēt ar 
komerciāliem zemmolekulāriem antioksidantiem. Balstoties uz pētījumu materiāliem, tiek gatavots 
Latvijas patents sadarbībā ar SIA „Ķņavas granulas” (reaktora konstrukcija). 

3. Jaunu produktu ieguve no rūpniecības atkritumproduktiem un pārstrādājamiem materiāliem.  

Latvijā, strauji pieaugot papīra un kartona patēriņam, aktualizējas šo šķiedru saturošo materiālu 
reciklēšanas jautājumi. No tautsaimniecības viedokļa svarīgi racionāli izmantot reciklējamās šķiedras 
kvalitatīvu produktu ražošanai. Pētīta reciklēto šķiedru mikrostruktūra un kvalitāte, reciklējamo papīru 
mitrumizturības īpašību uzlabošanas paņēmieni un papīru ar barjeras īpašībām pārstrādes iespējas. 
Lai palielinātu šķiedru izturību mitrā stāvoklī, eksperimentāli pārbaudītas ķīmiskās piedevas, dabas 
vielas un fermenti. No ķīmiskajām piedevām visefektīvākie izrādījās epoksi-poliamīnu-poliamīdu sveķi. 
Izstrādāta un pilnveidota metode papīrmasu šķiedru virsmas mikroslāņu kvantitatīvai atdalīšanai un 
ķīmiskā sastāva noteikšanai. Ar pētījuma rezultātiem iepazīstināti ražotāji Latvijā.  

Ģeokompozītu sastāvi efektīvi aizsargā grunts virskārtu no stipriem vējiem un intensīviem nokrišņiem, 
spēj ātri samazināt putekļu koncentrāciju gaisā. Lignīnu saturošos ģeokompozītos kā pildviela tiek 
izmantota grunts vai augsne, bet kā saistvielas polimēru matrica – modificēts tehniskais lignīns. Šī 
veida ģeokompozītiem ir lielas priekšrocības - maza energoietilpība, ekoloģiski tīras un aparatūras ziņā 
vienkāršas iegūšanas tehnoloģijas, bez tam lignīniem piemīt augsta funkcionalitāte. Uz bērza 
lignosulfonātu bāzes izstrādāti saistvielas sastāvi un to iegūšanas tehnoloģiskā shēma. Iegūšanas 
paņēmiens ir enerģētiski mazietilpīgs un ekoloģiski tīrs. Izgatavotas saistvielas laboratorijas 
eksperimentālās partijas, vispusīgi raksturoti to tehniskie rādītāji un funkcionālais sastāvs. Izmantojot 
jaunās saistvielas, izstrādāti ģeokompozītmateriāli, atstrādāti to iegūšanas paņēmieni, izpētītas 
struktūras, mehāniskās un ūdens izturības īpašības un to stabilitāte.  

Iegūts efektīvs siltumizolācijas materiāls – putupoliuretāns (PPU), kā sastāvdaļu izmantojot lapu koku 
tallu eļļas, kas rodas kā celulozes ražošanas lieltonnāžas blakus produkts. Izstrādāta šīs eļļas un 
trietanolamīna sintēze estera iegūšanai, kuru savukārt izmanto kā ingradientu poliolu sistēmu 
radīšanai dažāda blīvuma siltumizolācijas materiālu ieguvei. Projekta ietvaros izstrādātie, tieši 
objektos iegūtie uzsmidzināmie putuplasti raksturojas ar zemu siltumvadītspēju, augstām fizikāli 
mehāniskajām īpašībām, energomazietilpīgu, bet augstražīgu izolācijas uzklāšanas tehnoloģiju. 
Siltumizolācijas materiālu var uzklāt nepieciešamajā slāņa biezumā arī uz sarežģītas konfigurācijas 
virsmas. 

Lai paplašinātu līdz šim maz izpētītās baltalkšņa koksnes izmantošanas iespējas jaunu produktu 
iegūšanā, izstrādāta racionāla tehnoloģija hemiceluložu (HC) izdalīšanai no alkšņa koksnes, raksturots 
iegūtais produkts un noskaidrota iespēja tā pielietojumam dažādu higiēniski profilaktisko līdzekļu 
sastāvā, daļēji vai pilnīgi aizvietojot klasiskos iebiezinātājus un plēvi veidojošos hidrofīlos polimērus. 
Izpētītas HC šķīdumu un gēlu īpašības, pārbaudīta iespēja veidot eļļas un propolisa emulsijas. 
Noskaidrots, ka alkšņa HC kā iebiezinātāju, plēvi veidojošo un bioloģiski aktīvu komponenti var ievadīt 
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higiēniski profilaktisko ziežu sastāvā, nepasliktinot to īpašības, kā arī izmantot kā emulgatoru stabilu 
augu eļļu emulsiju iegūšanai pārtikas rūpniecībai. 

Rezultatīvie indikatori 

Pārbaudāmas auditējamas vērtības Skaits 

Zinātniskās publikācijas starptautiskos un vietējos izdevumos 58 
Ziņojumi konferencēs  43 
Izstrādātas metodikas 22 
Eksperimentālie paraugi 32 
Tehnoloģiskās shēmas, instrukcijas, tehnoloģiskais reglaments, TN   5 
Laboratorijas pētniecības un eksperimentālās iekārtas   7 
Iespējams patents   6 
Mācību līdzeklis studentiem   2 
Promocijas darbs   1 

4.1.2. Latvijas Zinātnes padomes fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti - 

starpnozaru projekti 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir viens no starpnozaru projekta „06.0031.1.1. 

Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati” izpildītājiem. Institūts 

piedalās arī starpnozaru projekta „06.0038.1.2. Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu 

racionālai apsaimniekošanai”(projekta vadītājs Pēteris Zālītis, Dr.hab.silv., Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūts “Silava”) izpildē. 

06.0031.1.1. Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati  

Zinātnes nozare - Dabas un inženierzinātnes, Lietišķo pētījumu projekts 

Projekta izpildītāji: 
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultāte, 
Rīgas Tehniskās Universitātes Polimēru institūts, 
Latvijs Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, 
LV Mežzinātnes institūts „Silava”. 

Projekta vadītājs: Bruno Andersons, LZA īst.loc., Dr.chem. 

Projekta izpildes laiks: 2006-2009 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projekta sadaļa 

Projekta mērķis: inovatīvu materiālu un produktu ar augstu pievienoto vērtību ieguve ar zinātniski 
pamatotām tehnoloģijām, racionāli un kompleksi izmantojot koka biomasu, koksni, tās apstrādes 
atlikumus un pārstrādes blakusproduktus, kā arī citas atjaunojamās izejvielas. 

Projekta uzdevumi lielā mērā sakrīt ar aktuālām tendencēm koksnes un citu atjaunojamo izejvielu 
pētniecībā Eiropā un pasaulē. Tos definējot, ņemta vērā institūta pētnieku pieredze, sadarbības 
aktivitātes ar Latvijas un ārzemju kolēģiem un tehniskās iespējas. Dažādi ES pētnieku un ražotāju 
asociāciju sagatavotie dokumenti pētniecībai meža sektora jomā izvirza nopietnus uzdevumus, lai 
palielinātu tā ieguldījumu Eiropas līdzsvarotā attīstībā. Pētniecības prioritāte ir plašu atjaunojamo 
resursu izmantošana, attīstot konkurētspējīgu, inovatīvu un uz zināšanām balstītu produktu ražošanu 
un vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu, nenoplicinošu nozares attīstību. Projekta uzdevumi risina 
problēmas saistībā ar koksnes ilgizturības uzlabošanu, lignocelulozes biodegradācijas jautājumiem, 
koksnes, tās pārstrādes un apstrādes atlikumu līdzsvarotu un optimālu izmantošanu ekoloģisku, 
konkurētspējīgu produktu ražošanai, t.sk. ietverot biorafinēšanas pieejas. Izstrādātie produkti 
paredzēti vides kvalitātes uzlabošanai, gan lietderīgi izmantojot vidi piesārņojošos polimērmateriālus, 
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gan risinot blakusproduktu utilizēšanas problēmas. Koksnes un tās atlikumu izmantošana 
tautsaimniecībai derīgu produktu ražošanai ir aktuāla arī no globālā viedokļa, jo, pagarinot 
biomateriālu lietošanas laiku, tiek ilgstoši saistīts ogleklis, samazināta ogļskābās gāzes veidošanās, 
resp., siltumnīcas efekts. 

Projekta ietvaros tiek veikti pētījumi trīs tematiskās sadaļās. 

1) Koksnes ilgizturības īpašību uzlabošana, materiālu bojājumu izpēte un saglabāšanas paņēmienu 
izstrāde. 

Kā alternatīva biocīdu izmantošanai koksnes ilgizturības īpašību uzlabošanai tiek pētīta ķīmiskā 
modifikācija. Potenciālie šīs metodes trūkumi: augsts enerģijas patēriņš un modifikatoru cenas, 
nelabvēlīga ietekme uz vidi, tādēļ svarīgi izvēlēties lētus, videi draudzīgus savienojumus. Pētījumiem 
atlasīti modifikatori, kuri pilnībā vai daļēji aizpildītu koksnes kanālus vai apņemtu šūnas sieniņu, 
kavējot enzīmu difūziju. Perspektīvākie modifikatori izrādījās sārma lignīns un nātrija lignosulfonāts, 
no tiek labākos rezultātus pret noārdīšanos ar brūnās un baltās trupes sēnēm uzrādīja sārma lignīns. 
Pārsteidzoši labā izturība pret lignīna raksturīgo noārdītāju – baltās trupes sēni – skaidrojama ar 
ievadītā lignīna struktūru. Koksnes masa piesūcināšanas rezultātā ar lignīniem pieauga par 1,5%, taču 
ūdens tvaiku sorbcijas analīzes rezultāti liecina par būtiskām mikrostruktūras izmaiņām. Tālāk 
nepieciešama optimālā piesūcināšanas režīma izstrāde, pētījumi par lignīnu-koksnes mijiedarbību 
saistībā ar koksnes bioizturības uzlabošanas mehānismu.  

Pētīti papīra vecošanās procesi, kas svarīgi gan zinātnisko priekšstatu paplašināšanai par celulozes 
organizāciju, gan bibliotēkām un arhīviem saistībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Papīrs 
kā koksnes dziļas pārstrādes tehnoloģijas produkts pakļauts vecošanas procesam, un tā sairšana ir 
atkarīga no ekspluatācijas un glabāšanas apstākļiem. 2008.gadā tika turpināti darbi, mērķtiecīgi 
iegūstot uzlabotus SEM celulozes šķiedru mikrostruktūras dabīgā vecošanas procesa attēlus plašā 
palielinājuma diapazonā. Starp pētāmiem papīriem lielu vietu aizņēma papīri ar kulturvēsturisku 
nozīmi. Pētījumiem izmantota skanējošā elektronu un optiskā mikroskopija, fizikāli ķīmiskās metodes. 
Tika savākti pirms 70-150 gadiem Latvijas teritorijā izgatavotu papīru paraugi, noteikts izejvielas veids 
(koksne u. c.). Noskaidrots, ka XIX gs. papīriem materiāla trauslums bieži saistīts ar šķiedru sīkumiem 
un līmējuma kvalitāti. Mikroorganismu lielums un to daudzveidība paraugā ir viens no papīra 
saglabāšanās pakāpes indikatoriem. Visvairāk mikroorganismu bija izveidojušies apgabalos, kuros bija 
veidojušies vissīkāko daļiņu koncentrāti. Labāko saglabāšanās pakāpes noteikšanas rezultātu papīram 
deva mikroattēli ar palielinājumu 200-500, šķiedrām - ar 2000-3000 un mikroflorai - ar 5000-8000. 
Datu bāzē apvienoti 140 papīra paraugu SEM mikroattēli, kopā ~1400 gab., ar palielinājumu no 50 līdz 
20000. Izveidoti datu bāzes pamatprincipi, kas ļauj izdarīt objekta mikroattēlu atlasi atkarībā no papīra 
parametriem un mikroattēla nosaukuma. 

Pētīta birstošu materiālu žāvēšana ar pneimoimpulsu metodi. Žāvējot ar šo metodi, žāvēšanas aģents 
tiek padots pulsācijas veidā ar triecienvilni, kam piemīt spiediena-retinājuma fāze. Rezultātā notiek 
intensīva materiāla mitruma atdeve, ūdenim uzvāroties visā materiāla daļiņas tilpumā. Žāvēšanas 
procesu optimizēšanai pielāgota darba kameras ģeometrija (gāzu dinamiskā trakta konstrukciju, 
pulsatoru, gāzu sadales režģi). Eksperimentāli salīdzināti stacionārās un pulsējošās gaisa plūsmas 
parametri, pētīti nestacionārie siltuma un masas apmaiņas procesi birstošos biomateriālos. Veikti 
izmēģinājumi ar noteikta granulometriskā sastāva apses koksnes kapaiņiem. Salīdzinot žāvēšanu pie 
stacionāras plūsmas ar žāvēšanu pie pulsējošas plūsmas atrasts, ka pie pulsējošas plūsmas materiāls 
žūst ātrāk nekā pie stacionāras, un uz iztvaikotā mitruma vienību tiek patērēts mazāks gaisa 
daudzums. Visefektīvākā ir žāvēšana ir pie frekvences 40 Hz. Saņemts Latvijas patents par birstošu 
materiālu žāvēšanas paņēmienu pseidosašķidrinātajā slānī.  

2) Tehnoloģijas jaunu produktu ieguvei no ātraudzīgās koksnes un tās komponentiem.  

Tiek pētīta iespēja sintētiskos adhezīvus aizstāt ar no mazvērtīgas koksnes iegūtajiem adhezīviem. 
Izmantojot tvaika sprādziena (TS) procesā iegūtos adhezīvus, iegūtas pašsaistošās plātnes, noteiktas 
paraugu mehāniskās un fizikālās īpašības, iegūtajām vērtībām noteikti statistiskie rādītāji. Analizēta 
iegūto paraugplātņu atbilstība Eiropas standartu prasībām. Rezultāti ļauj secināt, ka iegūtās 
pašsaistošas un bezsaistvielu paraugplātnes ir konkurētspējīgas ar komerciālām plātnēm. Baltalkšņa 
koka skaidu bezsaistvielu paraugplātnes atbilst vispārējām prasībām koka skaidu plātņu pielietošanai 
sausos apstākļos, kā arī interjera (t.sk. mēbeļu) aprīkošanai. Pašsaistošas paraugplātnes no TSA 
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baltalkšņa šķiedrām atbilst ES standartam, kas paredz kokšķiedru plātņu pielietošanu ārējās vides 
apstākļos. 

Lai iegūtu etiķskābi no alkšņa koksnes, tiek pētītas hemiceluložu deacetilēšanās galvenās 
likumsakarības skābes ieguves procesā. Kā katalizatoru šim procesam izmanto alumīnija sulfātu, kas 
no ekonomikas un ekoloģijas aspektiem ir optimāls pētītajam procesam. Atskaites periodā stenda 
iekārtā pētīta etiķskābes iegūšanas procesa ilguma ietekme uz hemiceluložu deacetilēšanos. Parādīts, 
ka katalizatora daudzums vairāk nekā temperatūra ietekmē hemiceluložu deacetilēšanās procesu. 
Palielinot katalizatora daudzumu intervālā 0,5 – 1,5% no a.s.k., etiķskābes iznākums palielinājās 3,3 
reizes, bet, palielinot temperatūru no 430 K līdz 440 K, tas palielinājās tikai 1,3 reizes. Šis secinājums ir 
svarīgs, lai pareizi izvēlētos rekomendējamo tehnoloģisko režīmu etiķskābes iegūšanai no alkšņa 
koksnes. Tālāk paredzēts izpētīt tvaika ātruma ietekmi reakcijas zonā uz hemiceluložu deacetilēšanās 
procesu, lai noteiktu nepieciešamā tvaika daudzumu un izvērtētu tehnoloģiskā procesa ekonomiku.  

Pētītas iespējas mazvērtīgo un nokalpojušu koksni pārstrādāt oglekļa kompozītmateriālos. Izplatītākās 
antiseptiķu kompozīcijas sakaru un elektropārvades līniju stabu koksnes aizsardzībai ir vara, hroma, un 
arsēna sāļu maisījums (CCA sāļi). Smago metālu koncentrācija kurināmā plūsma nedrīkst pārsniegt 
noteiktās normas, tādēļ impregnētas koksnes kurināšana ir ierobežota. Pētīta aizsardzīdzekļu 
komponentu ekstrakcija no koksnes ar atšķaidītiem sērskābes šķīdumiem (1,5; 0,5; 0,25%). Konstatēta 
tikai apmierinoša izskalošanas pakāpe, pie tam labākā izskalošana sasniegta ar 0,5% sērskābi. Līdzās 
izskalošanai notiek arī hemiceluložu hidrolīze, ko veicina arī skābes ietekmē deacetilēšanas rezultātā 
radusies etiķskābe. No sāļu maisījuma daļēji atbrīvotā koksne tika pakļauta hidrotermiskai apstrādei 
piesātināta tvaika vidē. Izžāvēto, modificēto koksni presēja pie 180ºC un 12,5MPa spiediena. No 
paraugu plāksnes izgatavojas divus paraugus, vienu no tiem pārogļoja pie temperatūras 600ºC. 
Paralēlajiem paraugiem noteica lieces pretestību. Mehāniskās stiprības ziņā labākie paraugi gan pirms, 
gan pēc karbonizēšanas modificēti 135-145ºC temperatūrā pēc ekstraģēšanas 0,5-0,25% sērskābes 
šķīdumā, to lieces pretestība atbilst izolējošu vai ekranējošu plākšņu stiprībai. 

Perspektīvs virziens ir koksnes izmantošana keramisko materiālu ieguvei. Šajā periodā uzdevums bija 
izpētīt koksnes vai uz tās bāzes iegūtu materiālu (piemērām, kokogļu) piesūcināšanu ar siliciju 
saturošiem prekursoriem, lai izejas materiālā ievadītu nepieciešamo daudzumu, apgūt un izstrādāt 
kompozītu ieguves un analīzes metodes. Veikta koksnes/SiO2 gēla kompozītu izpēte, izmantojot DTA 
un analītisko pirolīzi. DTA dati liecina, ka pirolīzes laikā starp SiO2 gēlu un koksni nenotiek 
mijiedarbība, kas radītu eksotermiskas vai endotermiskas reakcijas, ko apstiprina arī analītiskās 
pirolīzes dati. Piesūcinātajiem paraugiem ir nedaudz palielinājies dažu furānsavienojumu derivātu 
relatīvais daudzums, kas liecina par piesūcināšanas procesa laikā notiekošo celulozes un 
hemicelulozes hidrolīzi skābās vides ietekmē. Iegūtie SiO2 gēla/koksnes kompozīti tika pirolizēti, 
iegūstot SiO2/ogles kompozītus. Tiem veikta Si sadalījuma noteikšana paraugā ar SEM un EDS. 
Konstatēts, ka Si atrodas arī pirolizētās koksnes poru sieniņās. Līdz ar to var secināt, ka piesūcināšanas 
laikā Si prekursors aizpilda ne tikai koksnes poras, bet arī tiek ievadīts poru sieniņās. Relatīvā Si 
koncentrācija poru sieniņās un Si sadalījums tilpumā ir līdzīgs ektraģētas im neekstraģētas priedes 
koksnes paraugiem. Iegūta poraina SiC keramika ar koksnei raksturīgu struktūru ar spiedes izturību 
15±4 MPa and elastības moduli 180±35 MPa. 

Tiek pētītas lignocelulozes materiālu delignifikācijas – balināšanas iespējas, oksidējot lignīnu ar 
persulfātu. Papīrmasas balināšanas primārais mērķis ir aizvākt lignīnu, to destruktīvi oksidējot. 
Nebalinātas papīrmasas baltuma pakāpe ir 20-30%. Amonija persulfāta šķīdumi delignificē koksni, 
oksidējot lignīnu. Apstrādes otrajā posmā celulozes stabilizēšanai tiek lietoti reducētāji. Izstrādāta 
metodika papīrmasas balināšanai ar amonija persulfātu skābā vidē. Darba uzdevums bija noskaidrot 
iegūstamās papīrmasas kvalitatīvos rādītājus – baltuma pakāpi un izturības parametrus. Kvalitatīvākā 
apses un baltalkšņa papīrmasa tika iegūta, balināšanas pirmo posmu realizējot sērskābā vidē, par 
labāko reducētāju metodes otrajam posmam atzīts nātrija borhidrīds. Balināšanas procesā notiek 
šķiedru garuma izmaiņas, tas tiešā veidā neietekmē papīrmasas mehānisko izturību, bet iznākumu 
gan. Ar piedāvāto metodi var iegūt papīra šķirnes ar vidēju baltuma pakāpi un vidēju mehānisko 
izturību. Apses un baltalkšņa papīrmasas balināšanas kvalitātes rādītāji (baltuma pakāpe un stiepšanas 
indekss) norāda, ka baltalksni var izmantot rūpnieciskos procesos papīrmasas iegūšanai. 
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3) Jauni produkti no koksnes un biomasas pārstrādes un kokapstrādes blakusproduktiem. 

2008. gadā pētīta lignoceluložu (LC) atkritumu hidrofobizācijas ietekme uz smago metālu sorbcijas 
aktivitāti. Kā LC izejvielas izmantoti cietie nehidrolizētie atlikumi pēc etanola ražošanas (pēc skābes un 
pēc fermentatīvās hidrolīzes), kā arī no bērza koksnes mehāniskās apstrādes sīkdispersiem 
atkritumiem mikrobioloģiskās apstrādes ceļā iegūtā LC biomasa. Ekoloģiskos nolūkos hidrofobizācija 
tika realizēta bez organiskajiem šķīdinātājiem un toksiskiem reaģentiem, izmantojot: 1) mehāno-
ķīmisko mijiedarbību ar neorganiskajiem silīcija savienojumiem; 2) ar minerālskābi katalizētu silīcija 
polimēra sola-gēla pāreju. Abi modifikācijas veidi nodrošina LC materiālu īpatnējās virsmas 
palielināšanos 2-10 reizes, hidrofobizāciju, termisko un bioloģisko stabilitāti. Spektroskopijas analīžu 
dati norāda uz silīcija polimēra karkasa struktūras veidošanos LC modifikācijas produktos. Īpaši 
nozīmīgas matricas mikrostruktūras izmaiņas un hidrofobitātes palielināšanos novēroja sola-gēla 
modifikācijas procesā: desmitkārt palielinājās virsmas laukums, veidojās jauna nanoporu struktūra ar 
viendabīgu poru sadalījumu. Silīcija polimērs izvietots uz lignīna virsmas nanodaļiņu agregātu veidā un 
veido kserogela plēvi. Visiem iegūtajem hidrofobizētiem materiāliem salīdzinājumā ar izejas LC ir 
būtiski (1,5–6 reizes) augstāki smago metālu adsorbcijas aktivitātes rādītāji. Izstrādātas biosorbentu 
kompozīcijas uz LC matricas bāzes organisko piesārņojumu novēršanai. LC paraugi laboratorijas 
apstākļos testēti arī kā sorbenti naftas produktu savākšanai no ūdens virsmas. 

Ar mērķi iegūt videi draudzīgus produktus uz koksnes polimēru bāzes šķidru dispersu sistēmu 
modificēšanai izstrādāti lignīna stabilizatori eļlas-ūdens emulsijām. Pētītas virsmas aktīvās īpašības 
izejas kraftlignīnam, tā oksidēšanas produktiem un modificētam kraftlignīna interpolielektrolītu 
kompleksam (IPEK) ar dažādu polikatjonu/lignīna sastāvu, kurā kā katjons izmantots 
augstmolekulārais polietilenimīns. Konstatēts, ka sākotnējā kraftlignīna virsmas aktivitāte uz robežas 
ūdens–gaiss pH intervālā 5-12 ir mazāka nekā tā oksidēšanas produktiem un IPEK. Palielinoties 
oksidēšanas ilgumam līdz 48 stundām, lignīna virsmas aktivitāte samazinās. IPEK virsmas aktivitāte 
būtiski pārsniedz sākotnējo polimēru komponentu virsmas aktivitāti visā sastāva intervālā, pie kam 
vērojams sinerģisks efekts. Kraftlignīna un tā modificēto atvasinājumu virsmas aktivitāte korelēja ar 
fenolu hidroksilgrupu un karboksilgrupu saturu. Augot konversijas pakāpei interpolielektrolītā 
reakcijā, IPEK transformācijas process no tilpuma fāzes kļūst enerģētiski izdevīgāks uz starpfāzu 
robežas, par ko liecina ūdenī šķīstošo IPEK šķīdumu virsmas spraiguma samazināšanās, augot 
konversijas pakāpei. Pētīta kraftlignīna un IPEK adsorbcija uz starpfāzu robežas diviem nejaucošiem 
šķidrumiem ūdens–n-heptāns, kas ir tiešā emulsija “eļļa ūdenī”. Par emulsijas agregatīvās stabilitātes 
kritēriju kalpoja koalescences laiks. Palielinoties polimēro stabilizatoru saturam, emulsijas 
koalescences laiks pieauga. Emulsijas fāzu pilnīgas noslāņošanās laiks kraftlignīnam un tā oksidēšanas 
produktiem ir attiecīgi 50 min un 175-235 min. Koalescences laiks emulsijai ūdens–n-heptāns ar tādu 
pašu IPEK daudzumu variē no 480 min līdz 720 min atkarībā no interpolielektrolīta kompleksa sastāva 
un tā konversijas pakāpes lieluma. 

Izstrādājot fermentācijas sistēmas koksnes pārstrādes blakusproduktu utilizācijai, 2008.gadā turpinām 
I/U „Meliorators” teritorijā iekārtotos eksperimentus. Biokonvertēšanas procesus veicām paralēli kā 
atklātā laukā, tā slēgtā telpā stirpās. Izveidojām 8 stirpu variantus, izmantojot putekļveida skaidas ar 
vai bez rupjo skaidu piemaisīšanas un variējot slāpekļa avotus: aktīvās dūnas no notekūdeņu 
bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, izlietotos raugus no alus rūpniecības, neizmantotās piena 
sūkaliņas, gaļas pārstrādes ražotnes flotācijas tauki un olbaltumvielas. Uzsākot eksperimentus, katrā 
variantā noteicām mitrumu, vides reakciju pH, oglekļa, slāpekļa saturu, aprēķinājām C/N attiecību. 
Atšķirībā no kompostēšanas procesa norises atklātā lauka apstākļos, paralēli veiktais biokonversijas 
process slēgtā telpā jau no paša sākuma noritēja ļoti intensīvi, tādēļ bija nepieciešama stirpu masas 
sajaukšana. No izmantotajiem slāpekli saturošiem ražošanas atkritumiem kā piemērotāko putekļveida 
skaidu biokonvertēšanai kopā ar rupjām skaidām ieteicams izmantot „vecos” alus raugus. Turpmāk 
plānots pilnveidot atstrādāto biomasas aerēšanas tehnoloģiju ietekmes izpēti uz biokonversijas 
procesu norisi.  

Tiek veikti pētījumi par skuju vasku izmantošanu ķermeņa kopšanas līdzekļu sastāvā, aizstājot parasti 
lietoto bišu vasku. 2008.gadā galvenais darba virziens bija skuju vasku saturošo preparātu receptūras 
izstrādāšana, to izgatavošana un fizikāli ķīmisko īpašību izpētīšana. Ar skuju vasku pilnīgi aizvietojām 
bišu vasku rūpnieciska roku aizsardzības līdzekļa sastāvā. Komponentu savietojamības, kā arī 
viskozitātes un pH izmaiņas kinētikas pētījumu rezultāti parādījuši jaunā preparāta minēto īpašību 
stabilitāti, analoģisku kontrolpreparāta stabilitātei. Netika novērota komponentu noslāņošanās laikā, 
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ko var izskaidrot ar to suspensijas raksturu. Bišu vaska aizvietošana ar skuju vasku nedaudz pazemina 
preparāta mitrumsorbējošas īpašības. Veiktie pētījumi parādījuši iespēju roku aizsargkrēma receptūrā 
bišu vasku pilnīgi aizvietot ar skuju vasku. 

4.1.3. Latvijas Zinātnes padomes fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti -  

zinātnisko pētījumu projekti 

Skaits           19 

Zinātnes nozares:  

Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija          6 
nženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne       9 
Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija     2 
Mežzinātne             2 

Fundamentālo pētījumu projekti        14 
Lietišķo pētījumu projekts           5 

2008. gads bija šeit apskatīto Latvijas Zinātnes padomes projektu izpildes noslēdzošais gads. 
Publiskajā pārskatā ir iekļauti kopsavilkumi par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 
zinātniskās darbības rezultātiem visā to izpildes gaitā! 

05.1561 Koksnes biodegradācijas mehānismu pētījumi noārdīšanās procesu kontrolei ar 

dabai draudzīgiem līdzekļiem un paņēmieniem 

Zinātnes nozare - Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Bruno Andersons, Dr.chem. 

Projekta mērķis bija veikt pētījumus par koksnes, tai skaitā ķīmiski un termiski modificētas, 
biodegradācijas mehānismiem un meklēt cilvēkiem un videi draudzīgus līdzekļus un paņēmienus 
celtniecības koksnes ilgizturības uzlabošanai. 

Pētījumu joma izvēlēta, ņemot vērā ES noteiktos būtiskos ierobežojumus biocīdu, t.sk. tradicionālo 
koksnes ķīmiskās aizsardzības līdzekļu lietošanā. Biocīdiem alternatīva koksnes ilgizturības īpašību 
uzlabošana nav iespējama bez izpratnes par biodegradācijas procesiem, kuri, neskatoties uz ilgstošiem 
pētījumiem pasaulē, vēl joprojām neskaidri.  

Projekta uzdevumi bija veikt pētījumus par skuju koku koksnes kā izplatītākā celtniecības materiāla 
noārdīšanās mehānismiem ar brūnās un baltās trupes sēnēm; izpētīt ar ne-biocīdu paņēmieniem un 
līdzekļiem modificētas koksnes bioloģisko izturību un īpašības; izvērtēt koksnes biodegradācijas 
norises no koksnes polimērkomponentu topoloģisko un mehānisko ierobežojumu viedokļa; turpināt 
bīstamāko koksnes bioloģisko noārdītāju identificēšanu un to izplatības kartēšanu Latvijā. 

Pētījumu virzieni izvēlēti, izvērtējot informāciju par dažādām koksnes modifikācijas iespējām, to 
priekšrocībām un trūkumiem, iegūto materiālu īpašībām. Kā ķīmiskās modifikācijas aģenti pētīti 
maztoksiski, viegli pieejami rūpnieciski savienojumi, kas ķīmiskās mijiedarbības rezultātā ar koksnes 
komponentiem izmainītu šūnas sieniņas struktūru un materiāla hidrofobās īpašības, nodrošinot 
bioizturību: fluoru saturošie polisiloksānu lateksi, hitozāns, lignosulfonāti, kraftlignīns. No šiem 
savienojumiem perspektīvas bioaizsardzības īpašības uzrādīja kraftlignīns, kas pie salīdzinoši nelieliem 
ievadītajiem daudzumiem (1,5%) būtiski izmainīja šūnas sieniņas mikrostruktūru un nodrošināja 
izturību gan pret brūnās, gan baltās trupes sēnēm. Kā otrs perspektīvs pētījumu virziens izvēlēta 
termiskā apstrāde. Sadarbībā ar Getingenes universitāti un Lielbritānijas celtniecības pētījumu 
institūtu veikta plaša bioizturības un hidrofobo īpašību izpēte koksnei, kas modificēta ar patentētām 
rūpnieciskām ķīmiskās un fizikālās modifikācijas metodēm. Izvērtējot eksperimentālos datus, koksnes 
modificēšanai izvēlēta apstrāde ūdens tvaika vidē. Iegādātā eksperimentālā daudzfunkcionālā 
laboratorijas iekārta ļauj modificēt koksni pie dažādiem apstrādes parametriem. Izstrādāta pētījumu 
metodoloģija, apgūtas metodikas (ķīmiskā un bioloģiskā analīze, sorbcijas un mikroskopijas metodes, 
instrumentālās metodes (FTIR, TGA u.c.)), kas ļauj noskaidrot koksnes ķīmiskā sastāva un struktūras 
izmaiņas un no šī viedokļa izvērtēt materiāla iegūtās īpašības, optimizēt apstrādes parametrus un 
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prognozēt apstrādes rezultātu. Valsts pētījumu programmas projekta ietvaros veikta lapkoku koksnes 
modifikācijas parametru izpēte. Turpmāk tehnoloģiskā pētījumu projekta ietvaros paredzēts atstrādāt 
modifikācijas procesa parametrus stabili ilgizturīgas koksnes ieguvei, īpašu vērību pievēršot skuju koku 
koksnes kā nozīmīgākā celtniecības materiāla modificēšanai un īpašību pārbaudei āra apstākļos. 

Koksnes aizsardzības paņēmienu mērķtiecīgai izvēlei svarīgi izprast koksnes biodegradācijas 
mehānismu. Ar ķīmiskām un fizikālām metodēm pētīta koksnes biodegradācijas dinamika ar praksē 
agresīvākajām celtniecības koksnes trupes sēnēm, noskaidrotas komponentu sastāva un struktūras 
izmaiņas. Izmantotas līdz šim koksnes biodegradācijas pētījumos nelietotas analītiskās metodes. Tā, 
sadarbībā ar Federālo Meža un koksnes pētījumu centru (Vācija) ar ultravioletās 
mikrospektrofotometrijas metodi noskaidrotas koksnes aromātisko savienojumu topoķīmiskā 
sadalījuma izmaiņas dažādos šūnas sieniņas slāņos dažādās biodegradācijas procesa stadijās. Atrasts, 
ka, pretēji vispārpieņemtajam uzskatam par lignīna izturību pret brūnās trupes sēņu iedarbību, 
aromātiskie savienojumi šūnas sieniņā izmainās jau agrīnajās sēnes uzbrukuma stadijās, kad vēl nav 
konstatējams svara zudums, resp., līdzās ātrai polisaharīdu depolimerizācijai notiek oksidatīvas lignīna 
izmaiņas. Novērojums, ka lignīna izmaiņas notiek no viduslammelas puses, prasa tālāku izpēti saistībā 
ar zemmolekulāro aktīvo aģentu difūziju un brīvo radikālu stabilitāti, kas ir turpmākā pētniecības 
projekta uzdevums. Apkopojot iegūtos eksperimentālos datus, raksturoti un nodalīti trīs posmi 
noārdīšanās procesā ar brūnās trupes sēnēm: agrīnā, pamata un noslēguma stadija. Agrīnā stadija (6-
10 dienas) ir kritiskais posms, kurā traheīdu lumeni ir inficēti ar sēnes hifām (mikroskopija), notiek 
lignīna oksidatīva modifikācija un relatīvās koncentrācijas pieaugums (UMSP), strauji samazinās 
celulozes polimerizācijas pakāpe, noārdās glikomannāni (ķīmiskā analīze), bet masas zudumi vēl nav 
novērojami. Pamatstadijā (20-90 dienas) noārdās hemicelulozes, izmainās šūnas sieniņas struktūra, 
veidojas jaunas mikroporas (sorbcijas analīzes dati), tiek patērēti polisaharīdu degradācijas produkti, 
ko raksturo pieaugoši koksnes masas zudumi. Noslēguma stadiju (> 90 dienas) raksturo koksnes šūnas 
sekundārās sienas plaša degradācija ar lieliem masas zudumiem. Bojātu koksnes šūnu ķīmisko un 
fizikālo analīžu rezultāti atklāja atšķirības starp dažādu sugu brūnās trupes sēnēm – tipiskākajām 
celtniecības koksnes noārdītājām, kas saistāms ar sēņu celulolītisko un/vai ligninolītisko sistēmu 
īpatnībām un to iedarbību uz koksnes šūnas komponentiem. Par šo projekta tēmu izstrādāts un 
aizstāvēts promocijas darbs (I.Irbe). Turpmāko pētījumu mērķis ir detalizēta agrīnās biodegradācijas 
stadijas izpēte, noskaidrojot sēņu izdalīto reaktīvo zemmolekulāro savienojumu lomu, izvērtējot šūnas 
sieniņas struktūras izmaiņas no enzīmu difūzijas viedokļa un iegūstot informāciju mērķtiecīgai 
aizsardzības pieeju izstrādei. 

Lai izprastu koksnes noārdīšanās procesus ar sēnēm no koksnes un mikroorganismu mijiedarbības 
viedokļa, izmantotas teorētiskās fizikas pieejas. Koksnei noārdoties, svarīga loma ir makromolekulu 
pieejamībai kontaktam ar sēņu degradējošiem aģentiem. Jo mazākas ir fraktālu dimensijas, jo vieglāka 
ir pieejamība. Lignīna kā tīklveida struktūras topoloģiskiem saķēdējumiem ar ogļūdeņiem ir liela loma 
entropijas samazināšanā. Izvērtēti fraktālu izmēri lignīna-hemiceluložu kompleksā neuzbriedušā un 
uzbriedušā stāvoklī, ko izsauc koksni noārdošās sēnes iedarbība. Izteikts pieņēmums, ka lignīna-
hemiceluložu spēja uzbriest un noslāņoties ir divi galvenie faktori, kas kopumā nosaka koksnes 
pieejamību sēņu degradējošai iedarbībai. Parādīts, ka saķēdējumiem, kā arī lapu un skuju koku lignīnu 
fraktālās struktūras īpatnībām no fizikas viedokļa ir būtiskākā nozīme visu koksnes komponentu 
vienlaicīgai noārdīšanai salīdzinājumā ar izvēles (seleketīvu) noārdīšanu. Iegūtie priekšstati var būt 
noderīgi, izstrādājot jaunus fungicīdus. 

Turpināta bīstamāko trupes sēņu un koksngraužu identificēšana un vākta informācija par to izplatību, 
apsekojot muzeju fondus, ēku un vēsturisko objektu koka konstrukcijas. Veikta ekspertīze, sniegtas 
konsultācijas par bioloģisko bojātāju apkarošanas un koksnes sanēšanas paņēmieniem. Pamatojoties 
uz veiktās apsekošanas un monitoringa rezultātiem un secinājumiem par objektu apdraudētību, veikta 
koksngraužu apkarošana Rundāles Pils muzeja glabātajiem Lestenes baznīcas interjera priekšmetiem 
un Liepājas ev.lut. Sv.Trīsvienības baznīcā. 
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05.1563 Pētījumi par poliuretānu, segmentētu poliester- un poliēteruretānu sintēzi ar 

jauniem ķēdes pagarinātājiem – 1,2-propāndiola atvasinājumiem 

Zinātnes nozare - Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Uldis Stirna, Dr.habil.chem. 

Projekta galvenais mērķis bija sintezēt poliuretānus, kuri satur dažādas struktūras sāna ķēdes un 
noskaidrot sāna ķēžu iespaidu uz šo polimēru mehāniskajām un termiskajām īpašībām. 

Poliuretānu ieguvei tika izmantoti ķēdes pagarinātāji 1,2-propāndiola atvasinājumi: D,L-3-oktadecil-
oksi-1,2-propāndiols, 3-terc-butoksi-1,2-propāndiols, 3-benzil-oksi-1,2-propāndiols, kā arī 1,2-
propāndiols. Poliuretānu sintēzei tika izmantoti sekojoši diizocianāti: 1,6-heksametilēndiizocianāts, 
4,4

1
-difenilmetāndiizocianāts un 4,4

1
-cikloheksil-metāndiizocianāts. Izmantojot kā ķēdes pagarinātājus 

D,L-3-oktadecil-oksi-1,2-propāndiolu un 3-benzil-oksi-1,2-propāndiolu, iegūti poliuretāni, kuri ir cieti 
polimēri un no kuriem var iegūt plēvjveida materiālus, savukārt no 3-terc-butoksi-1,2-propāndiola 
iegūtie poliuretāni bija trausli materiāli. Sintezēto poliuretānu FTIR spektroskopijas dati liecina par to, 
ka ievadot poliuretāna struktūrā apjomīgas sāna ķēdes tiek apgrūtināta polimēra pamatķēdes 
starpmolekulārā iedarbība. Aprēķināts, ka ūdeņraža saišu indeksa (HBI) vērtības poliuretāniem, kuru 
sāna ķēdes satur apjomīgas 3-benzil-oksi- vai 3-terc-butoksi- grupas, raksturojas ar HBI vērtībām 
robežās no 0.90 līdz 0.93. Savukārt poliuretāni, kuru sāna ķēdes satur garas CH2 ķēdes, HBI indeksa 
vērtības ir augstākas- robežās no 1.11 līdz 1.26. DSC dati liecina par to, ka poliuretāniem ar apjomīgām 
sāna ķēdēm ir augstākas stiklošanās temperatūras Ts salīdzinot ar poliuretāniem, kuru struktūrā ir 
lokanas garas sāna ķēdes. Poliuretāni, kuri satur apjomīgas sāna ķēdes, ir amorfi materiāli Ļoti izteikta 
sāna ķēžu kristalizācija ir paraugiem, kuri sintezēti no D,L-3-oktadecil-oksi-1,2-propāndiola. 

Sintezēti segmentēti poliuretāni (SPU) un to ieguvei kā elastīgā segmenta veidotāji tika izmantoti 
polioksitetrametilēnglikoli, kuru molmasa ir 1000 un 2000. Veikta SPU struktūrā ievadīto sāna ķēžu 
Van-der-Valsa tilpumu un šķīdības parametru aprēķini. Izmantojot Askadska inkrimentu metodi, 
aprēķināti iegūto polimēru makromolekulu sapakošanās pakāpes koeficienti. Sintezētie poliuretāni 
pieskaitāmi pie comb-polimēru klases un raksturojas ar sāna ķēžu regulāru izvietojumu pie cietā 
segmenta. Ar DSC metodi noteikta sintezēto SPU elastīgā un cietā segmenta stiklošanās temperatūras, 
kristāliskās fāzes kušanas temperatūra un kušanas entalpijas vērtības. Secināts, ka lokanās sāna ķēdes 
spēj veidot kristālisko fāzi, savukārt SPU ar apjomīgām sāna ķēdēm ir amorfi polimērmateriāli. 
Sintezēto SPU stiepes stiprība ir robežās no 12 līdz 42 MPa, elastības modulis robežās no 4,1 līdz 17.5 
MPa, bet pagarinājums uz stiepi ir robežās no 560 līdz 1300%. Darba rezultātā iegūtas jaunas atziņas 
par to kā sānā ķēžu struktūra spēj iespaidot poliuretānu termiskās un mehāniskās īpašības. Polimēru 
mehānisko un termisko īpašību regulēšanu, ievadot to struktūrā apjomīgas vai garas sānā ķēdes ir maz 
aprakstīta un tāpēc šīs iegūtās atziņas būs ļoti vērtīgas, lai mērķtiecīgi ievadot polimēru struktūrā sāna 
ķēdes, izstrādātu materiālus ar vēlamo fizikālo un mehānisko īpašību kompleksu. 

Veikts pētījumu cikls, kuru mērķis bija noskaidrot, augstāk aprakstīto atziņu pārneses iespējamību uz 
jaunu poliuretānu sintēzi bāzējoties uz polioliem, kuri sintezēti no augu eļļām. Šim mērķim tika 
izmantoti polioli, kuri iegūti amidizējot rapšu, saulespuķu, kokos riekstu un sojas eļļas ar 
dietanolamīnu. Poliolu sintēzes kinētikas rezultāti un FTIR spektroskopijas dati liecināja par to, ka augu 
eļļu transamidizācijas optimālā temperatūra ir 130-150

o
C un sintēzes gaitā notiek divi procesi: augu 

eļļā esošo estergrupu transamidizācija un transesterifikācija. Sintezēto poliolu hidroksilskaitļa vērtības 
bija robežās no 304 līdz 416 mg KOH/g. Sintezētie polioli satur garas augstāko piesātināto un 
nepiesātināto taukskābju C12–C22 sāna ķēdes. 

Veikta arī augu eļļu transamidizācija 50 L reaktorā un konstatēts, ka šādos apstākļos iegūtie produktu 
raksturojums labi saskan ar datiem, kuri sasniegti veicot poliolu sintēzi 1 l kolbā laboratorijas 
apstākļos. Augu eļļu transamidizācijas process atbilst zaļās ķīmijas kritērijiem, jo sintēzes gaitā 
nerodas izmeši atmosferā, transamidizācijas un transesterifikācijas gaitā nerodās kondensāts. No augu 
eļļām iegūto poliolu hidroksilskaitļa vērtības ir atbilstošas prasībām, lai tos varētu izmantot 
poliuretāna pārklājumu vai cieto putu poliuretānu ieguvei. 

Lai novērtētu poliolu struktūrā esošo sāna ķēžu iespaidu uz poliuretānu īpašībām, tika testētas iegūto 
PU plēvju mehāniskās īpašības, to ūdens uzsūcamība, hidrolītiskā izturība pie 100

o
C destilētā ūdenī un 

10 % NaOH šķīdumā telpas temperatūrā. Sintezēto poliuretānu struktūra būtiski atšķiras no 
konvenciālo PU struktūras- šo polimēru pamatķēdē nav estergupas un šis apstāklis palielina šādu 



18 
 

materiālu hidrolitisko izturību. Toties šādu PU struktūrā ir garas, lokanas sāna ķēdes, kuras spēj 
ekranizēt aromātiskas struktūras grupas, piemēram: difenilmetāna un izocianurāta ciklus tādejādi 
samazinot iegūto materiālu trauslumu. Šādus PU var klasificēt kā telpiski strukturētus komb-
polimērus. Konstatēts, ka pieaugot poliola hidroksilskaitļa vērtībām no 304 līdz 416 mg KOH/g, PU 
plēvīšu stiepes stiprība palielinās no 43.2 līdz 51.2 MPa, bet stiepes pagarinājums samazinās no 9.3 
līdz 5.9%. Pieaugot poliola hidroksilskaitļa vērtībai samazinās iegūto PU plēvīšu uzbriešana toluolā un 
pieaug to stiklošanās temperatūra. PU plēvīšu testēšana destilētā ūdenī pie 100

o
C parādīja, ka šiem 

materiāliem ir augsta hidrolītiskā izturība: materiāli zaudē 50% no sākotnējās stiprības tikai pēc 20-24 
stundām. Pēc FTIR spektroskopijas datiem noskaidrots, ka poliolu strukturā esošās ester- un tertamid 
grupas raksturojas ar augstāku hidrolitisko izturību 10 % NaOH šķīdumā, nekā uretāngrupas. 
Dinamiski mehāniskās analīzes (DMA) dati parādīja, ka PU struktūrā ievadītās sāna ķēdes izsauc 

polimēra iekšmolekulāro plastifikāciju, par ko liecina -relaksācijas process pie -30
o
C. PU plēvīšu 

vispusīga testēšana parādīja, ka no augu eļļu polioliem iegūtajiem poliuretāniem piemīt tādas vērtīgas 
īpašības kā augsta hidrolitiskā izturība un zema ūdens uzsūcamība. Polioli no augu eļļām varētu būt kā 
alternatīva polioliem, kurus galvenokārt iegūst no naftas ķīmijas produktiem. 

Tādejādi, pētījumu rezultāti parādīja, ka atziņas, kuras iegūtas veicot PU sintēzi no 1,2–propāndiola 
atvasinājumiem ir izmatojamas, lai radītu jaunus PU klases materiālus no atjaunojamas izejvielas- 
dažādām augu eļļām. Noskaidrots, ka poliolu sistēmas (polioli, uzputošanas aģenti, katalizatori, putu 
stabilizatori, antipirēni) ilgstoši saglabā savu aktivitāti un tas ir svarīgi, lai šos produktus varētu ieteikt 
komerciālu sistēmu veidošanai PU putuplastu ieguvei. Pamatojoties uz šo pētījumu rezultātiem 
iesniegts un saņemts Latvijas patents N 13692: „Kompozīcijas un paņēmieni poliuretāna un 
poliizocianurāta putuplastu ieguvei no augu eļļu polioliem.” Pētījumu rezultātā iegūtās atziņas deva 
iespēju izstrādāt komerciāli konkurētspējīgu poliola sintēzes tehnoloģiju no saulespuķu eļļas no kura 
tiek gatavotas poliolu sistēmas PU putuplastu ieguvei. Šīs tehnoloģijas pārdotas Krievijas uzņēmumam 
Huntsman NMG. 

05.1564 Modificēti lignīni kā funkcionāli aktīvo multikomponenšu sistēmu pamats 

Zinātnes nozare - Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Galina Teliševa, Dr.habil.chem. 

Attīstot koncepciju, kurā lignīns tiek uzskatīts kā supramolekulārās ķīmijas objekts, granta ietvaros uz 
lignīnu/lignocelulozes bāzes bija sintezētas dažādas funkcionāli aktīvas sistēmas, kuras apvieno sevī 
„host” fenīlpropanoīda polimēra un „guest” Si-oligomēra un polimēra, heteropolianjonu un 
metālu/metaloīdu nanoklasteru/nanodaļiņu īpašības. Hibrīdo produktu sintēzes metodes tika 
izstrādātās uz modeļu laboratorijas lignīniem, bet pēc tam adaptētas lignocelulozes kompleksiem – 
rūpnieciskajiem celulozes ražošanas atkritumiem (kraft-lign1ignīns, lignosulfonāti), kurināmā etanola 
ražošanas atkritumiem (hidrolīzes lignīns) un koka skaidu kompostēšanas produktiem, izmantojot 
mehāno-ķīmijas apstrādi un sols-gēls procesu.  

Iegūtie jauni daudzfunkcionāli organiskie-neorganiskie hibrīdu materiāli “lignīns/lignoceluloze 
(„host”) – silīcija dioksīda polimērs („guest”)” bija noraksturoti pielietojot ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās 
metodes: 

29
Si un 

13
С cietas fāzes KMR spektroskopiju, termisko analīzi, FTIS. Bija parādīts, ka silīcija 

dioksīda polimērs veido nanoklasteru karkasu ar augstu kondensācijas pakāpi (apmēram 80%). Šie 
polisilīcija nanoklasteri sastāv no cikliskām struktūrām, saistītām ar skābekļa tiltiņiem, turklāt 60 % 
silīcija polimēra ir iekļauti lignocelulozes matricā. Vienlaikus, hibrīdajā produktā saglabājas vēl 
nozīmīgs Si-OH grupu daudzums, kas ir adsorbcijas un kompleksu veidošanas centri. 

13
С cietas fāzes 

KMR spektroskopijas dati liecina, ka maza Si atomu proporcija piedalās kovalentu sakaru veidošanā ar 
lignīnu, tajā pat laikā pamatā organiskais un neorganiskais hibrīda materiāla komponenti ir saistīti uz 
nekovalentu mijiedarbību, tajā skaitā ūdeņraža sakaru, rēķina (FTIR, ūdens sorbcija). 

Tika konstatēts, ka, atkarībā no organisko un neorganisko komponenšu iegūšanas veida un 
savstarpējas attiecības, silīcija polimērs veido uz lignīna virsmas nanoklasterus (200 — 400 nm 
diametrā), kuri pietiekoši liela neorganiskā komponenta daudzuma gadījumā hibrīda materiāla 
sastāvā, veidoja uz tā virsmas kserogēla plēvi (SEM analīzes kopā ar EDS rezultāti). Atbilstoši XPS 
datiem (X-ray Photoelectron Spectroscopy) mehānoķīmiskā lignīna matricas modifikācija nodrošina 
silīciju saturošu nanoklasteru radīšanu arī organiskās matricas apjomā. Rezultātā lignīns / 
lignocelulozes matrica kļūst hidrofoba (ūdens un ogļūdeņražu sorbcijas testi), lignīna molekulārā masa 
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pieaug 1,5 reizes, mainās lignīna struktūru sub-vienību, tādu kā konjugētie fenoli, hinoni, 
heteroaromātika un molekulāras masas sadalījums. Vairāk kā trīs reizes palielinās lignīna kompleksu 
skaits ar lādiņa pārnesi (HPLC ar UV-multistaru un refraktometrisko detekrotu dati). Būtiski uzlabojās 
lignīna komponentes antioksidējoša – UV-stabilizējošā aktivitāte (EPR dati) hibrīda materiāla sastāvā. 

Izstrādātie paņēmieni ļauj iegūt Si-lignīna materiālus ar nanoporaino struktūru ar viendabīgo poru 
izmēru sadalījumu (galvenokārt mezopores ar diametru ~ 2 nm) un porainu virsmu no 3 līdz 10 reizēs 
(atkarībā no matricas īpašībām un apstrādes režīmiem) lielāku nekā izejas lignīnam vai lignocelulozei.  

Si - saturošu klasteru ievadīšana lignocelulozes matricā deva iespēju regulēt tās jonu apmaiņu īpašības 
un kompleksa veidošanas spēju. Cu

2+
 katjonu, kas sorbējas pēc jonu apmaiņas mehānisma, daudzumu 

var palielināt vairāk nekā pusotras reizes, un Cu
2+

 katjonu, kas sorbējas pēc kompleksu veidojoša 
mehānisma - 10 reizēs. Varš eksistē Si-lignīna matricā pārsvarā Cu

2+
 asociēto kompleksu formā, kur 

nemodificētajā matricā bija novēroti hidratizēta Cu
2+

 monomolekulāri kompleksi. Sorbcijas 
mijiedarbības pastiprināšana tika uzradīta attiecībā pret Mn

2+ 
un Fe

3+
 katjoniem. 

Attīstoties mikrovirsmai un palielinoties adsorbcijas centru dažādībai un hidrofobitātei, Si-
lignocelulozes spēj vienlaicīgi adsorbēt organiskos piesārņotājus un to noārdītājus – mikroorganismus. 
Rezultātā piesārņotāja bionoārdīšanas process būtiski paātrinās. Si-saturošie bloki pastiprinās lignīna 
ietekmi uz augsnes mikrofloru un paaugstinās tā bioloģisko aktivitāti. Рreparātu inkubācijas augsnē 
gadījumā, noteikta pozitīva nelineāra korelācija starp К-stratēģistiem – piesārņotāju bionoārdīšanas 
mikroorganismu populācijas skaitu auga rizosfēras zonā, lignīna produktu antioksidatīvo aktivitāti un 
tādiem lignīna struktūras raksturlielumiem, kā polikonjugēto struktūru saturs un metoksilgrupu 
saturs. 

Sintezēti ūdenī šķīstošie lignosulfonātu atvasinājumi ar 4-8,5% silīcija saturu, kas bioloģiskās 
aktivitātes testos ar kvieša dīgļiem parādīja stimulējošu efektu uz hlorofīla sintēzi, auga virszemes 
daļas un sakņu sistēmas attīstību (auksīnveidīga augšanas stimulēšanas aktivitāte).  

Ir noteikts, ka izstrādātais hibrīda produkts «silīcija nanoklāsteri-lignīns», darbojās kā elisitors: tā 
izmantošana veicina auga ārējo audu lignifikāciju, kas ierobežo fitopatogēnu izplatīšanos un infekcijas 
iekļūšanu, tādējādi palielinot augu izturību pret slimībam. Si-lignocelulozes hibrīdu produktu labvēlīgā 
ietekme uz sistēmu “augsne - augs” ir saistīta ar lignīna matricas un silīcija sinerģētisko darbību. 
Lignīna un humusa vielu struktūru līdzības dēļ mēs uzskatam Si-lignīnu, zināmā mērā, par 
biomimetisko kompleksu “Si-satūrošie māla minerāli – augsnes organiskā viela”. Silīciju nanoklasteru 
ieslēgšana lignīna matricā nodrošina augsnes bagātināšanu ar mobilu, augiem viegli pieejamu silīciju, 
kurš ir svarīgs augu ontoģenēzei un imunitātei, un vienlaicīgi pozitīvi maina lignocelulozes īpašības 
(sorbcijas aktivitāti, liofilitāti, antioksidējošo iedarbību, bioaktivitāti, utt.). Si-lignīna produktu labvēlīgo 
ietekmi uz augu augšanu apstiprina izmēģinājumi, kas tika veikti Latvijas sertificētājās bioloģiskajās 
saimniecībās. 

Izmantojot Si-lignīnu kā matricu sintezētajos hibrīdos un biocīdu Cu
2+

/Mn
2+

 katjonu kā ‘guest’ 
komponentu, tika iegūti jaunie funkcionālie sorbenti ar sorbcijas un mikrobu sanāciju (pateicoties Cu

2+
 

klātbūtnei) īpašībām. Hibrīdu materiāli, iegūtie ar Cu/Mn ievadīšanu Si-lignolcelulozes matricā, 
raksturojas ar 3 reizes lielāko specifisku porainu virsmu, salīdzinot ar izejas matricu. Cu

2+
 katjonu 

ievadīšana lignīnu matricās būtiski paaugstina to afinitāti pret olbaltumvielām aromātisko ciklu π - 
katjona mijiedarbības rezultātā.  

Izmantojot kvaterniētus vai ar Si-modificētus lignīnus kā organiskus priekšgājējus, pirmo reizi ir 
sintezēts lignīnu hibrīdais neorganiskais-organiskais nanomateriāls (ar vidējo daļiņu diametru 200 
nm), kas satur Kegina molibdosilikāta polianjonu *SiMo12O40]

4-
, un kam piemīt redoks-funkcionalitāte. 

Līdz šim tāda lignīna modifikācija nebija zināma. FTIS spektroskopijas un rentgena-struktūras analīzes 
dati norada, ka polianjoni lignīna matricā saglāba Kegina pamatstruktūru, kaut gan mazliet deformēto 
dēļ koordinācijas ar lignīnu. EPR dati liecina par lignīna un Mo

5+
 stabila paramagnētiska kompleksa 

veidošanos heteropolianjona (akceptors) Mo
6+

 daļējas reducēšanas rezultātā ar donora rakstura 
lignīna substruktūrām, un par jauktas valences heteropolianjona stabilizāciju ar lignīna matricu, kas 
nodrošina atgriezenisko katalitisko heteropolianjona aktivitāti.  
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Kā gadījumā ar Si-lignīnu hibrīdu produktu leģēšanu ar parējās metāliem (vara joni), heteropolianjona 
ievadīšana nodrošina turpmāko porainās sistēmas attīstību. Tika piemeklēti procesa režīmi, pie 
kuriem, izmantojot par organiskajiem komponentiem hidrolīzes lignīnu un celulozi, tika iegūti lignīna-
silīcija hibrīdie produkti ar īpatnējo virsmu (pēc BET datiem un pēc slāpekļa - 200 un 400 cm

2
/g) un ar 

poru apjomu, attiecīgi, 120 un 190 mm
3
/g, pie tam mikroporu saturs ir, atbilstoši, 20 un 50% no visa 

porainas platības.  

Pētījumu rezultāti bija par pamatu jaunu produktu radīšanai no koksnes mehāniskās, ķīmiskās un 
mikrobioloģiskās pārstrādes lignocelulozes atkritumiem, un to pielietošanai lauksaimniecībā, 
rūpniecībā, mežsaimniecībā un vides aizsardzībā, t. sk.:  

• sorbenti ar antioksidējošām un bioloģiski aktīvām īpašībām;  

• līdzekļi ar paaugstinātu sorbcijas aktivitāti attiecībā pret organiskiem piesārņotājiem un 
baktērijām augsnē; 

• Si-saturošie augu augšanas un attīstības aktivatori, lauksaimniecībai, t.sk. bioloģiskai 
lauksaimniecībai.  

05.1565 Koksnes un no tās iegūtās sulfāta papīrmasas šķiedru ķīmiskais sastāvs un īpašības 

atkarībā no koku augšanas apstākļiem 

Zinātnes nozare - Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Arnis Treimanis, Dr.habil.sc.ing., Dr.chem. 

Projekta mērķis ir iegūt jaunus teorētiski un praktiski nozīmīgus datus par mežu augšanas apstākļu 
ietekmi uz biosintēzes ceļā veidojamo skuju un lapu koksnes šūnu apvalku ķīmisko sastāvu un 
mikrostruktūru. Projekts tika realizēts, pētot tievo dimensiju koksni (šķērsgriezuma diametrs 6-20 cm), 
t. sauc. papīrmalku. Tās ikgadējie apjomi Latvijā pārsniedz 4 miljonus m

3
. Taču šobrīd Latvijā 

tievkoksnes kvalitāte tiek novērtēta vizuāli, labākajā gadījumā, vadoties no koksnes fizikālajām 
īpašībām. Līdz ar to mēs neapzināmies Latvijas „zaļā zelta” īsto vērtību. Lielāko daļu tievkoksnes 
pārstrādā ar ķīmisko tehnoloģiju palīdzību, taču praktiski nav nekādu datu par Latvijas reģionu 
tievkoksnes ķīmisko sastāvu, galveno komponentu – celulozes, hemiceluložu un lignīna saturu tajā, 
iegūstamās sulfāta celulozes (papīrmasas) šķiedru dimensijām, īpašībām un svarīgu funkcionālo grupu 
saturu. Projekta ietvaros no izvēlētajiem koksnes paraugiem eksperimentāli ieguva sulfāta papīrmasas 
šķiedras un veica fizikālos mērījumus, kā arī ķīmisko komponentu (celulozes, hemiceluložu, lignīna) un 
to funkcionālo grupu (-COOH, -CHO, =CO u.c.) analīzi.  

Pētījumam izvēlēti priedes, egles, bērza un apses koksnes sulfāta celulozes paraugi, kas iegūti no 
kokiem ar dažādiem meža augšanas apstākļiem. Noteiktas arī koksnes paraugu īpašības. Darba gaitā 
pilnveidota jau agrāk LV Koksnes ķīmijas institūtā (KĶI) apgūtā unikālā papīrmasas šķiedru sieniņu 
virsmas 100-300 nanometru „plāno” slāņu atdalīšana, kas atbilst koksnes šūnu apvalka primārajam 
slānim P un sekundārā slāņa ārējai S1 daļai. Atlikums satur galvenokārt šūnu apvalka pamatdaļu S2+S3. 
Atdalītajās frakcijās noteica ķīmisko komponentu un funkcionālo grupu koncentrāciju, kas ļauj 
precīzāk prognozēt šķiedru īpašības. Metodikas pilnveidošana izpaudās procesa darbietilpības 
ievērojamā samazināšanā, izmantojot automatizēto šķiedru dimensiju mērītāju „L&W Fiber Tester” un 
digitālo mikroskopu „Leica”. Iegūtos rezultātus par lignīna un hemiceluložu koncentrāciju šķiedru 
dažādos morfoloģiskajos slāņos salīdzināja ar datiem, kas iegūti ar ToF-SIMS (Time-of-Flight Secondary 
Ion Mass Spectrometry) spektroskopijas palīdzību. Šīs instrumentālās metodes trūkums ir relatīvi 
mazais analītiskās „iespiešanās” dziļums šķiedru sieniņās – aptuveni 1 nm. ToF-SIMS rezultāti liecina, 
ka atlikuma lignīna koncentrācija sulfāta celulozes šķiedru virsmas slānītī sasniedz 8,0 – 10,0%, . 
Savukārt minētā KĶI preparatīvā metode, mūsuprāt, sniedz reālākus datus – lignīna koncentrācija 
nebalinātu šķiedru virsmas slāņos ir 3-6%. Minēto metodiku un ar tās palīdzību iegūtos rezultātus LZA 
eksperti atzina par vienu no Latvijas zinātnieku 10 sasniegumiem 2007. gadā.  

Sulfāta papīrmasas šķiedrās ar iznākumu 47-50%, kas iegūtas no priedes un egles kokiem, augušiem 
sausieņa apstākļos, celulozei ir salīdzinoši augstākā polimerizācijas pakāpe 2300±150 vienības. Līdz ar 
to var prognozēt, ka šajos apstākļos augušas priedes un egles ražo vērtīgāko tievkoksni, ja paredzēta 
tās delignifikācija ar nolūku iegūt kvalitatīvu papīrmasu. To apliecina arī augstas stiepes indeksa (līdz 
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pat 45 Nm/g nemaltu šķiedru atlējumam) un caurspiešanas indeksa (līdz 2,1 kPa.m
2
/g) vērtības. Vidēji 

svērtais šķiedru garums ir 2,0-2,8 mm.  

Analizēti arī bērza un apses koksnes un sulfāta papīrmasas paraugi. Augstākais Kiršnera celulozes 
saturs ir ārenī augušām apsēm (55%), taču kopumā šīs rādītājs atrodas 48-55% intervalā, lignīna saturs 
17-20%. Sulfāta papīrmasas šķiedru vidēji svērtais garums, kas raksturo arī to izejmateriālu – koksni – 
ir aptuveni divas reizes mazāks nekā skujkoku produktiem – no 0,67 līdz 1,14 mm. Salīdzinot šīs 
šķiedras ar plantācijas koku šķiedru īpašībām (tajā skaitā hibrīdu), var secināt , ka plantācijā audzētas 
koksnes īpašības, domājot par ķīmisko pārstrādi, ir perspektīvākas. 

Netika atrastas būtiskas atšķirības starp oglekļa, sēra un ūdeņraža elementālo saturu koksnē, taču 
būtiski atšķiras slāpekļa saturs (palielināts – līdz 0,30%) koksnē, kas veidojusies kūdreņa apstākļos. 
Pārējiem koksnes paraugiem slāpekļa saturs ir 0,18% - 0,20% robežās. 

Lai iegūtu informāciju par paraugkoku šūnu apvalku veidošanās apstākļiem un to heterogenitāti visā 
koka „mūža” laikā, pirmo reizi Latvijā veikta bērza koksnes parauga (ārenī audzis bērzs, 54 g.) 
gadskārtu skenēšana ar unikālu kompleksu iekārtu „SilviScan”, kas atrodas sadarbības partnera 
Koksnes un papīra pētniecības STFI institūta (Stokholma, Zviedrija) rīcībā. Ar šo iekārtu kompleksu, 
kurā ietilpst digitālie mikroskopi, rentgena staru absorbcijas un difrakcijas aparāti, nosaka atsevišķu 
gadskārtu blīvumu, celulozes kristalītu īpašības, mikrofibrilu leņķi šūnu apvalku galvenajā slānī S2 un 
citus parametrus. Konstatēts, ka bērza koksnes parauga gadskārtu blīvums vienā paraugkokā atkarībā 
no koksnes šūnu apvalka biosintēzes apstākļiem konkrētā laika posmā mainās no 462 līdz pat 587 
kg/m3, bet slāņa S2 mikrofibrilu leņķis (attiecībā pret šķiedru asi) koka augšanas laikā samazinās no 
17

0
 līdz 9

0
, pēc tam pieaug līdz 12

0
. 

Ņemot vērā, ka Latvijas tievkoksne joprojām ir viena no liela apjoma eksportprecēm (3-4 milj.m
3
 

gadā), tad tās īpašību izpēte ir svarīga arī praktiķiem, jo koksnes kvalitātes pārzināšana vairo tās 
konkurētspēju Eiropas tirgū. 

Dotā zinātniskā projekta izpildes gaitā iegūti dati par Latvijā izplatītāko koku sugu koksnes, konkrēti 
tievkoksnes, fizikālajām īpašībām un ķīmisko sastāvu. Analizēts izplatītākais tievkoksnes ķīmiskās 
pārstrādes produkts – sulfāta papīrmasas šķiedras. Konstatētas likumsakarības starp koku augšanas 
apstākļiem un to īpašībām. Jaunās zināšanas tiks izmantotas koksnes pārstrādes jomā un jauno 
speciālistu izglītošanā. 

05.1566 Bērza koksnes celulozes depolimerizācija furfurola iegūšanas procesā 

Zinātnes nozare - Ķīmija: Polimēru un koksnes ķīmija; Lietišķo pētījumu projekts;  
vad. Nikolajs Vederņikovs, Dr.habil.chem. 

Bioetanola ražošana ASV palielinājās no 5 miljardiem litru 2000. gadā līdz 30 miljardiem litru 2008. 
gadā un prognozēts, ka līdz 2020. gadam tas palielināsies vēl līdz 145 miljardiem litru gadā un 36% 
benzīna aizstās ar bioetanolu. Šinī sakarā mūsu pētījumi šajā virzienā ir ļoti aktuāli.  

Grantā paredzētais darba mērķis bija - izpētīt bērza koksnes celulozes depolimerizāciju furfurola 
iegūšanas procesā un atrast attiecīgās likumsakarības.  

Izpētītas bērza koksnes celulozes depolimerizācijas izmaiņas atkarībā no katalizatora koncentrācijas, 
temperatūras un furfurola iegūšanas procesa ilguma. Visi furfurola un lignocelulozes iegūšanas 
eksperimenti veikti stenda iekārtā, kur galvenā reaktora apjoms ir 2 litri un maksimāli atļautais tvaika 
spiediens 1,2 MPa. Kā katalizatoru izmantojām sērskābi ar koncentrācijām 5%, 10% un 15%. 
Temperatūru mainījām no 410 K līdz 440 K, bet furfurola iegūšanas procesa laiku mainījām no 10 līdz 
120 min. Iegūtie pēc furfurola izdalīšanas lignocelulozes paraugi tika apstrādāti ar ūdeni 60 min pie 
20

o
C, lai izekstraģētu ūdenī šķīstošās vielas. Pēc tam iegūtie paraugi apstrādāti ar etilspirta un benzola 

maisījumu (2:1), lai atdalītu humifikācijas produktus. Celulozes izdalīšana no iegūtiem un attiecīgi 
sagatavotiem lignocelulozes paraugiem bija veikta apstrādājot paraugus 60 min ar 10 % etiķskābi pie 
temperatūras 80

o
C. Izdalītiem celulozes paraugiem noteica vidējo polimerizācijas pakāpi.  

Parādīts, ka palielinot sērskābes koncentrāciju uzrādītājā intervālā, furfurola iznākums praktiski 
nemainās, bet lignocelulozes atlikumā palikušās celulozes vidējā polimerizācijas pakāpe palielinājās, 
piemēram, pie temperatūras 420 K no 202 līdz 395. Šī likumsakarība ir pretrunā ar esošo teoriju, bet 
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atbilst mūsu diferencētas katalīzes teorijai. Ir jāņem vērā, ka arī tālāk būs uzrādīta tikai vidējā 
celulozes polimerizācijas pakāpe.  

Atšķirībā no katalizatora koncentrācijas, temperatūras palielināšana ļoti ietekmē gan furfurola 
veidošanās procesu, gan celulozes depolimerizāciju. Piemēram, pie katalizatora koncentrācijas 10%, 
palielinot procesa temperatūru no 410 K līdz 430 K furfurola iznākums palielinājās no 7,5% līdz 12,3%, 
rēķinot no absolūti sausas koksnes (a.s.k.). Vēl palielinot temperatūru līdz 440 K furfurola iznākums 
samazinājās līdz 10,8% no a.s.k. Tas nozīmē, ka šinī gadījumā izveidotais furfurols nebija pietiekoši ātri 
izvadīts no reakcijas zonas un daļēji polimerizējas reaktorā jau iegūšanas laikā. Palielinot temperatūru 
visā uzrādītajā intervālā (410 K – 440 K) celulozes polimerizācijas pakāpe samazinājās no 457 līdz 154.  

Furfurola iegūšanas procesa ilgums arī ievērojami ietekmē celulozes depolimerizācijas procesu. 
Piemēram, pie katalizatora koncentrācijas 10%, temperatūras 420 K un procesa ilguma 10 min 
lignocelulozes atlikuma palikušās celulozes polimerizācijas pakāpe bija 818. Pēc 30 min furfurola 
iegūšanas procesa tā samazinājās līdz 529, pēc 60 min līdz 367 un pēc 120 min attiecīgi līdz 287. 
Iegūtie rezultāti ir ļoti svarīgi, jo pirmajās 60 min procesa celulozes polimerizācijas pakāpe samazinājās 
2,2 reizes, bet pēdējās 60 min procesa tikai par 27%. Tas ir ļoti svarīgi no tehnoloģijas viedokļa, jo tas 
dod iespēju pagarināt furfurola iegūšanas procesu līdz 120 min un attiecīgi palielināt furfurola 
iznākumu. Tāpēc šis furfurola un lignocelulozes iegūšanas ilgums ir optimāls šo divu produktu 
iegūšanai.  

Pēdējā gadā bija paredzēts noteikt celulozes depolimerizācijas optimālos parametrus. Lai izpildītu šo 
uzdevumu vajadzēja no attiecīgiem lignocelulozes atlikumiem izdalīt celulozes paraugus, izmantojot 
augstāk aprakstītu metodiku. 

 Lai noteiktu celulozes depolimerizācijas furfurola iegūšanas procesā optimālos parametrus, vajadzēja 
izpētīt galveno parametru mijiedarbību un to ietekmi uz celulozes depolimerizāciju. Šādos pētījumos 
visefektīvākā metode ir eksperimentu plānošana un iegūto rezultātu apstrādāšana pēc zināmām 
metodēm. 

Kā jau bija parādīts iepriekšējā gadā no trim izpētītiem parametriem celulozes depolimerizācijas 
optimizēšanai vajag izpētīt divu parametru mijiedarbību: katalizatora koncentrāciju un temperatūru. 
Trešais parametrs - furfurola iegūšanas procesa ilgums nevar būt izmantots mazāk kā 120 min, jo tādā 
gadījumā samazināsies furfurola iznākums. 

Lai izvērtētu galveno faktoru mijiedarbību celulozes depolimerizācijas procesā izmantojām pilno 2 
faktora eksperimentu 2

2
 tipa plānu. Kā galvenie celulozes depolimerizācijas procesa faktori bija 

izmantoti: katalizatora koncentrācija „c”, kuru mainījām intervālā no 10% līdz 15%; procesa 
temperatūra „t”, kuru mainījām no 137

o
C līdz 147

o
C (410 K – 420 K). 

Uzrādītie galveno faktoru izmaiņas intervāli izvēlēti pamatojoties uz iepriekšējo gadu pētījumu 
rezultātiem. Tā piemēram, lai iegūtu celulozes paraugus, kuri būtu derīgi tālākai bioetanola iegūšanai, 
nevar pielietot temperatūru augstāku par 420 K, jo celulozes polimerizācijas pakāpe samazinājās, tādā 
gadījumā līdz 170 – 130 un reizē palielinājās celulozes destrukcija, kurai ir vajadzīgi speciāli pētījumi. 

Visi minētajā plānā paredzētie eksperimenti bija atkārtoti trīs reizes un iegūtie rezultāti apstrādāti pēc 
attiecīgās metodikas. Rezultātā iegūts šāds pētāmā procesa vienādojums, kur ar „y” apzīmēta 
attiecīga celulozes parauga polimerizācijas pakāpe: tcy  775,07,145,418  

Izmantojot iegūto vienādojumu, piemēram, zemākajā līmenī pie katalizatora koncentrācijas 10% un 
pie temperatūras 137

o
C aprēķinātais rezultāts būtu: 459137775,0107,145,418 y  

Eksperimentāli iegūtā celulozes polimerizācijas pakāpe pie tiem pašiem parametriem sastādīja 457. 
Tātad starpība starp izrēķināto un eksperimentāli iegūto rezultātu ir tikai 0,43%. Tas nozīmē, ka 
iegūtais vienādojums adekvāti apraksta pētāmo procesu. 

Eksperimentāli maksimāli sasniegtā celulozes polimerizācijas pakāpe sastādīja 535. Celulozes paraugs 
ar šo polimerizācijas pakāpi bija iegūts pie katalizatora koncentrācijas 15% un temperatūras 137

o
C. 

Pēc atrastā vienādojuma pie šiem parametriem izrēķināta celulozes polimerizācija pakāpe un tā ir: 

533137775,0157,145,418 y   
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Starpība starp eksperimentāli noteiktās un aprēķinātās celulozes polimerizācijas pakāpēm sastāda arī 
šajā gadījumā tikai 0,37%. Tas vēlreiz apstiprina secinājumu par to, ka iegūtais vienādojums adekvāti 
apraksta pētāmo procesu un var būt izmantots, lai izrēķinātu celulozes polimerizācijas pakāpi pie 
dažādiem furfurola iegūšanas procesa parametriem, kurus var mainīt uzrādītajos intervālos.  

Ņemot vērā, ka mūsu mērķis ir iegūt, pēc furfurola izdalīšanas, celulozes paraugu ar maksimāli 
iespējamu polimerizācijas pakāpi, par optimālo var uzskatīt tieši šo pēdējo variantu, kur celulozes 
polimerizācijas pakāpe bija maksimāli sasniegta un sastādīja 535. Šis optimālais celulozes paraugs ir 
iegūts pie katalizatora koncentrācijas 15%, temperatūras 137

o
C (410 K) un furfurola iegūšanas procesa 

ilguma 120 min.  

Izpildītā granta rezultātā izpētīta bērza koksnes celulozes depolimerizācijas likumsakarības furfurola 
iegūšanas procesā, kad ir pielietota jauna furfurola iegūšanas tehnoloģija. Parādīts, ka procesa 
rezultātā iegūtai celulozei, kas paliek lignocelulozes atlikumā, ir augsta polimerizācijas pakāpe un tas 
nozīmē, ka šajā procesā iegūtā lignoceluloze var būt izmantota bioetanola iegūšanai. 

05.1569 Ūdenī šķīstošo polisaharīdu atvasinājumu sašķelšana askorbīnskābes klātbūtnē 

Zinātnes nozare - Ķīmija; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Juris Zoldners, Dr.chem. 

Pētot hitozāna (H) šķīdumu 2% etiķskābē īpašības ilgstošas uzglabāšanas gaitā (pētījumi veikti pus 
gada laikā) konstatēts, ka oksidatīvu vai hidrolītisku procesu rezultātā to viskozitāte (noteikta ar 
Ubbelodes viskozimetra palīdzību) nepārtraukti samazinās ar ļoti mazu ātrumu. Neliela daudzuma ( 
0,5 mmol/l) klasiskā antioksidanta askorbīnskābes (AS) pievienošana šķīdumam izraisa salīdzinoši 
strauju polimēra destrukciju pēc neliela indukcijas perioda. Analoģiska parādība konstatēta 
karboksimetilcelulozes (KMC) un hidroksietilcelulozes gadījumā un var pieņemt, ka tā attiecās arī uz 
citiem ūdenī šķīstošajiem polisaharīdiem. Polimēra destrukcijas ātrums palielinās paaugstinoties AS 
koncentrācijai šķīdumā līdz aptuveni 4 mmol/l un tālāk sāk samazināties, kas varētu būt saistīts ar AS 
antioksidatīvā efekta palielināšanos. Uzglabājot AS saturošu H šķīdumu ilgstoši būtiski pieaug 
zemmolēkulārās H ( neizgulsnējamās) frakcijas iznākums un tādējādi šo metodi var izmantot H 
molēkulmasas regulēšanai, kas jau praktiski tiek izmantota (1). Būtiska loma destrukcijas procesā ir 
skābekļa klātbūtnei. Sistēmā bez skābekļa (argona atmosfērā) H destrukcija AS klātbūtnē norit ļoti lēni 
bet ielaižot skābekli process daudzkārt paātrinās. Paralēli H destrukciju norit AS oksidēšana līdz 
dezoksiaskorbīnskābei, kā rezultātā AS koncentrācija sistēmā samazinās. Nosakot AS sadalīšanās 
ātruma konstantes, atrasts, ka H klātbūtne tās paaugstina.(attiecīgi 1,34 un 2,34 s

-1
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 pie 20

0
C un 

AS konc. 1,1 mmol/l) iespējams H preparāta sastāvā esošās dzelzs ietekmē(dzelzs saturs preparātā 
nosakot ar atomu adsorbcijas metodi 90 mg/kg). Nosakot AS oksidēšanās reakcijas aktivācijas enerģiju 
noskaidrots, ka H klātbūtnē tā pazeminās ( attiecīgi 77,2 un 43,8 kJ/mol). Skaidrojot novērotā 
polisaharīdu destrukcijas proces mehānismu AS klātbūtnē, izmantoti literatūras dati, kas veltīti 
skābekļa iedarbībai ar AS ūdens šķīdumos. (2): Noskaidrots, ka askorbāta anjons iedarbojoties ar 
skābekli ūdens šķīdumā kā starpptroduktu veido superoksīda anjonu, kas ir līdzsvarā ar hidroperoksil 
radikālu: 

AH
-
    +    O2  →  A

. -
  +   O2

. -
   +  H

-  
;   O2

.-   
+    H

+
  ↔   HO2

.
 

Paralēli iespējama arī citu produktu, piemēram, ūdeņraža peroksīda veidošanās. Hidroperoksil radikāls 
var reaģēt ar polisaharīdiem atraujot ūdeņraža atomu un izveidojoties nestabilam hidroperoksīdam. 
Izejot no citu autoru pētījumiem ( 3) vislielākā varbūtība, ka hidroperoksīda veidošanās notiek pie 
glikozīdu saites un hidroperoksīda sadalīšanās tālāk saistīta ar šis saites saraušanu, veidojoties 
karbonil- vai karboksilgrupai makromolēkulas fragmentu galā. Liela varbūtība, ka reakcijā ar glikozīdu 
saiti piedalās arī ūdeņraža peroksīds, kas veidojas AS  +  O2 iedarbības rezultātā. 

Sērija eksperimentu veikta, lai noskaidrotu gaismas ietekmi uz H un KMC destrukciju šķīdumā. 
Konstatēts, ka gaisma pie intensitātes 48-50 mW/m

2 
(

 
reakcijas trauka vidū) un avota spektra, kas 

atbilst 3000 K paātrina hitozāna destrukciju visā izpētītajā AS koncentrāciju diapazonā (0,28-6,8 
mmol/l) aptuveni 2 reizes, salīdzinot ar procesu tumsā kā arī ietekmē H šķīdumu stabilitāti, ja nav 
ievadīta AS. KMC destrukcijas gadījumā gaismas ietekme ir mazāk izteikta. Svarīga loma polisaharīdu 
destrukcijas procesā ir ūdeņraža jonu koncentrācijai šķīdumā, jo ar skābekli, atbilstoši literatūras 
datiem, pamatā reaģē AS anjons. Mūsu pašu eksperimenti liecināja, ka sistēmā bez polimēra ļoti 



24 
 

strauja O2 reakcija ar AS notiek pie pH vērtībām virs 8,4. Hitozāna gadījumā šo pH diapazonu nav 
iespējams izpētīt, jo H sāk izgulsnēties jau pie pH virs 5. H destrukcija pH diapazonā 2,3 – 4,9 paātrinās 
aptuveni 4 reizes, pie kam, visos gadījumos saglabājas izteikta gaismas ietekme, salīdzinot ar procesu 
tumsā. 

Red-oksi sistēmās ar peroksīdu piedalīšanos parasti liela ietekme ir mainīgas valences metālu 
(Fe,Cu,Mn) klātbūtnei. Mūsu gadījumā H preparāts pats saturēja 90 mg/kg Fe un tāpēc varēja 
ietekmēt H destrukcijas procesu. Salīdzināšanai, diemžēl mums neizdevās iegūt bezdzelzs H 
preparātus, jo H šķīst skābēs. Fe koncentrāciju diapazonā 0,1-0,4 mmol/l maz ietekmēja H destrukcijas 
procesu AS klātbūtnē , iespējams kompleksa veidošanās dēļ, ar H vai arī tāpēc, ka H pats jau saturēja 
Fe. KMC gadījumā neliela Fe

++
 koncentrācija šķīdumā (0,2 mmol/l) izraisīja strauju viskozitātes 

pazemināšanos ari ja neievada AS, kas iespējams nav saistīts ar polimēra destrukciju bet ar KMC+Fe 
kompleksa veidošanos, kas izraisa makromolēkulu formas izmaiņas. AS ievadīšana sistēmā šo procesu 
vēl paātrina. 

Tā kā izmantotie polimēru preparāti lielākā vai mazākā saturēja dzelzi mērķtiecīgi bija pārbaudīt ar 
dzelzi saistošo kompleksveidojošo vielu ietekmi uz celulozes atvasinājumu destrukciju AS klātbūtnē. 
Eksperimentos izmatojām etilēndiamīna tetraetiķskābes nātrija sāli (EDTA). Konstatēts, ka tikai EDTA 
ievadīšana šķīdumā nedaudz aizkavē polimēru destrukciju šķīdumā ilgstošas uzglabāšanas laikā, toties 
AS klātbūtnē pat ļoti nelielu daudzumu (5 mg/l) EDTA ievadīšana sistēmā H destrukcijas ātrumu 
palielin 6-7 reizes, pie kam, diezgan plašā EDTA koncentrāciju diapazonā (0.015-0,12 mmol/l) 
ietekmes lielums ir viens un tas pats. KMC gadījumā EDTA ietekme ir daudz mazāk izteikta ( 
viskozitātes ātruma izmaiņas aptuveni 1,5 reizes, bet papildus Fe jonu ievadīšana, izraisa ļoti spēcīgu 
efektu- viskozitātes samazināšanās ātrums pieaug aptuveni 30 reizes. Šo interesanto parādību mēs 
skaidrojam ar to, ka EDTA un Fe veidotais komplekss papildus piesaista skābekli, kurš, atbilstoši 
literatūras datiem, ir ķīmiski aktīvāks par nepiesaistīto skābekli. H gadījumā , acīmredzot EDTA 
vispirms piesaista preparātā esošo Fe un izveidotais komplekss tālāk atgriezeniski piesaista skābekli, 
kurš piedalās polimēra destrukcijā. KMC gadījumā EDTA ietekme uz polimēra destrukciju AS klātbūtnē 
ir maz izteikta sakarā ar to, ka dotais preparāts saturēja Fe daudzumā tikai 3mg/kg, atšķirībā no H, bet 
papildus Fe savienojuma ievadīšana šo Fe trūkumu sistēmā lielā mērā kompensē. H gadījumā papildus 
Fe ievadīšana izraisa samērā mazu efektu. 

Veicot sēriju komplekso eksperimentu – vienlaicīgi kontrolējot skābekļa patēriņu šķīdumā AS patēriņu 
un polimēra molekulu masu, konstatēta relatīvi laba korelācija starp šiem parametriem, kas vēlreiz 
apstiprina pieņēmumu par polisaharīdu oksidatīvo destrukciju AS klātbūtnē. 

Aprakstītā parādība izmantojama praktiski ūdenī šķīstošo polisaharīdu molēkulmasas regulēšanai 
nepiesaistot minerālskābes vai fermentatīvās sistēmas, kas daudzos gadījumos var traucēt polimēru 
tālāko pielietošanu medicīnā vai farmaceitiskā rūpniecībā, kā arī ļauj izskaidrot kāpēc atsevišķos 
higiēnas līdzekļos, kas satur nelielu daudzumu askorbīnskābi, notiek polisaharīdu tipa iebiezinātāju 
izteikta efektivitātes samazināšanās laika gaitā.  

05.1570 Impregnētas koksnes utilizācija jaunu produktu ieguvei 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Bruno Andersons, Dr.chem. 

Projekta mērķis bija izvērtēt nokalpojušas impregnētas koksnes ekoloģiski nekaitīgas un ekonomiskas 
utilizēšanas iespējas, pamatojoties uz tās īpašībām (piesārņojumu ar aizsarglīdzekļu komponentiem, 
degradācijas pakāpi). No utilizējamās koksnes iegūt aktīvās ogles (AO), veikt to īpašību un struktūras 
pētījumus, optimizēt iegūšanas procesu parametrus.  

Latvijā impregnēti elektrības pārvades līniju stabi sastāda nozīmīgāko utilizējamās, ar ķīmiskiem 
savienojumiem piesārņotās koksnes daļu. Ik gadu noņem ap 20 tūkst. stabu, kuru izvietošana koksnē 
esošo smago metālu dēļ ir problemātiska - sadedzināšanai nepieciešamas speciālas kurtuves, pēc 
sadedzināšanas pāri palikušie pelni pēc mūsu datiem satur ap 10 g smago metālu/kg. Izvērtējot 
informāciju par nokalpojušas impregnētas koksnes utilizēšanas praksi dažādās valstīs, definēts 
projekta uzdevums - izpētīt iespēju no nokalpojušas koksnes iegūt aktīvās ogles kā sorbentu 
tehniskiem mērķiem. Tas potenciāli ir salīdzinoši izdevīgs utilizācijas paņēmiens, jo iespējams izmantot 
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parastās karbonizācijas - aktivācijas iekārtas, no globālā viedokļa - paildzinās vismaz daļas koksnes 
oglekļa sekvestrācija. 

Līdz šim Latvijā netika veikti sistemātiski pētījumi par impregnētu nokalpojušu koksni. Sākotnēji 
izpētei tika iegūti dažādu laiku nokalpojušu elektropārvades līnija stabu paraugi, izstrādāta 
metodoloģija un aprobētas metodikas aizsardzības līdzekļu komponentu analīzei koksnē, tās 
karbonizācijas šķidrajos un cietajos atlikumos un AO. Tika akreditēta koksnes aizsardzības līdzekļu un 
impregnētas koksnes kvantitatīvās analīzes metode. Hroma, vara un arsēna savienojumi analizēti ar 
atomabsorbcijas spektrofotometrijas (AAS) metodi, šim nolūkam optimizētas koksnes, karbonizāta un 
AO sadalīšanās metodes. Hroma un vara analīzei piemērotākā ir materiālu sadalīšana mikroviļņu 
iekārtā, bet paraugus arsēna analīzei jāsadala ar slapjo metodi, izmantojot sērskābi un slāpekļskābi. 
Validēta metode fluora satura noteikšanai ar jonu selektīvo elektrodu pēc materiāla sadalīšanas 
kalorimetriskajā bumbā.  

Nākošajā etapā statiski ticamu datu iegūšanai atbilstoši ISO 2859-1 prasībām tika noņemti paraugi no 
priedes un egles balstu kopām vairākos elektrisko tīklu rajonos. Balstiem bija atšķirīgs kalpošanas laiks 
(16 līdz 40 gadi) un degradācijas pakāpe. Koksne zemes-gaisa zonā lielo bojājumu dēļ kā būvmateriāls 
tālāk nav izmantojama. Koksnes blīvums vizuāli nenoārdītai koksnei bija par ~20% zemāks kā veselai, 
kas liecina par vides (nokrišņu, UV starojuma, abrazīvu putekļu) degradējošo ietekmi. To apstiprina arī 
vidējais nokalpojušas priedes koksnes ķīmiskais sastāvs (%): ekstraktvielas 0,42; celuloze 63,7; lignīns 
28,1, kas liecina par daļēju ogļūdeņu un lignīna degradāciju. Biocīdi koncentrēti aplievas daļā, kur to ir 
3-7 reizes vairāk nekā sekojošā 2 cm platajā kodola koksnes daļā, bet pārējā kodolkoksnē to daudzumi 
ir 0,01-0,02 ppm. Vidējie fluora un arsēna daudzumi balsta koksnē ir ap 130-170 mg/kg, hroma ap 350 
mg/kg, kas norāda uz pēdējā augstāku fiksāciju. Balsta vidusdaļa ir piemērotākā tālākai izmantošanai 
būvniecība zemākā toksiskā piesārņojuma un saglabātās stiprības dēļ. Biocīdu izskalošanās no koksnes 
ar ūdeni ir nenozīmīga, acīmredzot visi viegli šķīstošie savienojumi izskalojušies ilgās ekspluatācijas 
gaitā. Utilizējamo koksni sadedzinot, pelnu saturs ir 2-3 reizes augstāks kā neapstrādātai koksnei, un 
tie satur ievērojamus biocīdu daudzumus, no kuriem ~30% ir ūdenī šķīstoši. Degšanas procesā daļa 
hroma savienojumu, kas koksnē atrodas mazšķīstošo hroma(III) arsenātu un kriolītu veidā, oksidējas 
līdz īpaši toksiskajiem Cr(VI) savienojumiem. Šie dati vēlreiz apstiprina problēmas, ko rada 
impregnētas koksnes sadedzināšana. Eksperimentālo aktīvo ogļu paraugu ieguvei un procesu 
tehnoloģisko parametru izstrādei tika izprojektēta un pasūtīta laboratorijas iekārta koksnes un citas 
biomasas karbonizēšanai un aktivēšanai. Kamēr tā tika izgatavota, eksperimentālie AO paraugi no 
nokalpojušās koksnes tika iegūti sadarbībā ar Krievijas ZA Fizikālās ķīmijas institūtu. Koksni karbonizēja 
elektriskajā krāsnī bezskābekļa atmosfērā, kokogļu aktivāciju veica pārkarsēta ūdens tvaika vidē. 
Karbonizātā un AO termiskās apstrādes rezultātā veidojās grūti šķīstoši metālu savienojumi, 
iespējams, karbīdi vai silīcija savienojumi. No impregnētas koksnes iegūtajām AO bija attīstīta poru 
struktūra, tās klasificējamas kā mikroporains sorbents un pēc īpašībām līdzīgas rūpnieciski ražotajai 
bērza AO, ko izmanto gāzu un ūdens attīrīšanai. Tika noskaidrota nelielu metālu (hroma, vara) 
daudzumu ietekme uz AO struktūru un īpašībām. Modelējot nokalpojušu koksni, paraugos ievadīja 
nelielus hroma, vara vai hroma/vara daudzumus, ieguva AO un analizēja to īpašības. Šo metālu 
savienojumu klātbūtne būtiski izmainīja AO poru struktūru un tilpumu - hroms darbojās kā 
katalizators mikroporu veidošanai, savukārt vara klātbūtnē veidojas AO ar lielākiem poru diametriem. 
Hroma+vara savienojumi acīm redzami pasliktina poru veidošanos vai arī veido ar oglekli saliktus 
klasterus, samazinot īpatnējo poru tilpumu. Rezultāti liecināja, ka no nokalpojušas koksnes iespējams 
iegūt rūpnieciski izmantojamus sorbentus gāzu vai tvaiku attīrīšanai no piemaisījumiem, īpaši, ja 
koksnē ir nelieli hroma savienojuma daudzumi. Par pētījumu rezultātiem aizstāvēts RTU MZLĶF 
maģistra darbu. Ņemot vērā piesārņojuma analīzes datus un hroma pozitīvo ietekmi uz ogļu struktūru, 
tika nolemts AO ieguvei izmantot tikai piesārņoto aplievas daļas, bet pārējo, kurai konstatētas tikai 
nenozīmīgas koksnes struktūras izmaiņas, atkārtoti izmantot celtniecībā. 

Uzsākot darbus ar iekārtu, atklājās nepieciešamība pilnveidot ierīces gaistošo un šķidro produktu 
uztveršanai, uzlabot birstošā materiāla padeves mezglu, pievienot ūdens tvaika ģeneratoru. Šie darbi, 
ko pārsvarā veica paši laboratorijas darbinieki, aizkavēja eksperimentālo datu ieguvi, taču tagad darbi 
turpinās un tiks pabeigti. Eksperimentālā karonizācijas-aktivācijas iekārta sastāv no rotējošas 
cilindrveida ārējās apsildes retortes (darba tilpums 31 litrs) ar maināmu slīpuma leņķi, materiāla 
pārvietošanos nodrošina šneks ar regulējamu griešanās ātrumu. Noskaidroti optimālie koksnes 
paraugu izmēri, kokogļu iznākuma optimizēšanai veikta karbonizāta ieguve pie trim temperatūrām. 
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Iegūtas kokogles ar maksimālo iznākumu 20%. Uzsākti AO ieguves eksperimenti procesa parametru 
optimizēšanai. 

Atskaites periodā apsekots Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums un sabiedriskās celtnes, izvērtējot 
koksnes bioloģiskos bojājumus koka konstrukcijās un fondu objektos. Uz veikto apsekojumu un 
monitoringu datu pamata ieteikta koksngraužu apkarošana ar gāzēšanas metodi Lestenes baznīcas 
interjera priekšmetiem un Liepājas ev.lut. Sv. Trīsvienības baznīcā, ņemta dalība šajos pasākumos. 
Veiktas ekspertīzes firmām un privātpersonām, identificējot bioloģiskos koksnes bojājumus un 
konsultējot par apkarošanas līdzekļiem un paņēmieniem. Sagatavoti metodiski norādījumi par pareizu 
trupes sēņu bojājumu apkarošanu. Veikts pētījums par koksnes sēņu daudzveidību atsevišķu Latvijas 
ekosistēmu biotopos, iegūta informāciju par to sastopamību, biežumu un izplatības īpatnībām. 

05.1573 Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobo bilanci no atjaunojamām 

izejvielām 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Uldis Stirna, Dr.habil.chem.  

Projekta ietvaros noskaidroja likumsakarības par lineāro un strukturēto poliuretānu (PU) molekulā 
ievadīto laktilposmu, hidrofobo augstāko taukskābju monoglicerīdu, difunkcionālu hidrolizēta 
celulozes triacetāta oligomēru un dažādu augu eļļu poliolu fragmentu struktūras iespaidu uz iegūto PU 
termiskajām, mehāniskajām, dinamiski mehāniskajām un hidrofili/hidrofobām īpašībām, kā arī 
biodegradāciju. Pirmo reizi PU jomā veikti sistemātiski pētījumi par iespēju, ka ar vēl viena struktūras 
parametra, kā regulāru sāna ķēžu izvietojuma pie cietā vai elastīgā segmenta palīdzību, var uzlabot to 
īpašības vai arī piešķirt citas jaunas, noderīgas īpašības. 

Makrodiolu un makrotriolu sintēzei no pienskābes un D,L-laktīda kā polimerizācijas iniciatorus 
izmantoja glicerīnu un 1,4-butāndiolu. Blokesteru sintēzei kā polimerizācijas iniciatorus izmantoja 
poli(laktīda) triolus ar dažādu molekulmasu un ε-kaprolaktonu. Ar FTIR, NMR, DSC veikta sintezēto 
poliolu struktūras pētījumi, termiskā analīze. Iegūtie poliesteri, atkarībā no to molekulmasas (M), ir ar 
amorfu vai daļēji kristālisku struktūru. Blokesteros poli(D,L-laktida) blokiem ir amorfa struktūra. 
Poliuretāni (PU), kas iegūti no poli(D,L-laktīdu) dioliem, trioliem un diizocianātiem ir ar augstiem 
mehāniskajiem rādītājiem, bet tie ir trausli materiāli. Tāpēc sintezēja segmentētus PU, kuru elastīgos 
segmentus veidoja poli(kaprolaktona) dioli (PKL) ar M no 400 līdz 14000, bet cietos segmentus 
poli(D,L-laktīda) trioli ar M no 400 līdz 17000 un 1,6- heksametilēn- vai 4,4´-bis(cikloheksil) 
diizocianāti. Noteica PU īpašību izmaiņu atkarībā no cieto un elastīgo segmentu molekulmasas, to 
attiecībām PU struktūrā, kā arī no šķērssaišu blīvuma. PU bioloģiskās sadalīšanās ātrumu noteica 
modeļvidēs - fosfāta bufera šķīdumā ( pH 7,4) u.c. Telpiski strukturētus PU, kas sintezēti no 
poli(laktīda) trioliem un PKL dioliem un diizocianātiem var izmantot kā biosadalāmus biomateriālus. 
Mainot elastīgā segmenta daudzumu un šķērssaišu blīvumu var iegūt gan cietus materiālus, gan 
elastomērus ar augstām mehāniskām īpašībām. To izturība uz stiepi var variēt no 9,6 līdz 78,5 MPa, 
relatīvo pagarinājumu no 980 līdz 4 %. 

Sintezēti dioli no pienskābes un PEG 600 ar molekulmasu no 1040 līdz 3500. Dioli, kuru molekulmasa 
ir lielāka par 2000, ir ar daļēji kristalisku struktūru. No sintezētajiem dioliem, gliceromonostearāta un 
heksametilēndiizocianāta (HDI) iegūti poliuretāni, kuru struktūrā ir no 11.6 līdz 32.0 mas.% 
laktīdposmu un no 27.4 līdz 56.1 mas.% hidrofilo oksietilēnposmu. Sintezētajiem poliuretāniem ir 
multifāzu struktūra, kuru veido kristaliskas struktūras oksietilēnposmi un hidrofoba rakstura sāna 
ķēdes. Mainot poliuretānu strukturā oksietilēnposmu un sāna ķēžu saturu, iespējams plašās robežās 
variēt sintezēto polimēru hidrofilitāti un tā sastāda no 1.44 līdz 2.68 moli ūdens uz 1 oksietilēnposmu. 
Iegūtajiem polimēriem piemīt elastomēru īpašības un to relatīvais stiepes pagarinājums ir robežās no 
120 līdz 650 %, bet stiepes izturība no 4.0 līdz 9.3 MPa. 

Iegūti PU, kuru cietajā segmentā poli(laktīda) bloka vietā ievadīja difunkcionālus hidrolizēta celulozes 
triacetāta oligomērus (HCTA) ar dažādu polimerizācijas pakāpi, bet elastīgos segmentus veidoja PKL 
bloki. Tika veikti pētījumi par celulozes acetāta aizvietošanas pakāpes iespaidu uz sintezēto PU 
termiskajām, mehāniskajām un hidrofili-hidrofobām īpašībām. Lai paaugstinātu šo materiālu 
hidrofilitāti un līdz ar to noārdīšanās ātrumu, PU struktūrā ievadīja hidrofīlus PEG blokus.Pētīja cieto 
un elastīgo segmentu struktūras ietekmi uz mikrofāžu seperāciju, termiskām, mehāniskām īpašībām 
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un biosadalāmību. PU elastīgos segmentus veidoja PKL bloki ar M 600-3500 un PEG ar M 1000-4000. 
Cietos segmentus veidoja HCTA dioli un HDI. 

Ievadot PU struktūrā hidrofilos PEG blokus ar M 1000 līdz 4000 to uzbriešanas pakāpe ūdenī pieaug no 
3 līdz 87%. Ja svara zudumi PU paraugiem bez PEG blokiem, izturot tos 0,1 N fosfāta bufera šķīdumā 
pie 37

o
C, pēc 90 dienām ir 0,8%, tad PU paraugu svara zudumi, palielinot PEG bloku M no 1000 līdz 

4000 mainās no 8,64% līdz paraugu sabrukšanai (PEG bloka M 3000, 4000).Hidrolizētu CTA var 
izmantot kā ε-kaprolaktona (ε-CL) polimerizācijas iniciatoru. ε-CL. Pie noteiktas CTA, PKL diolu un PEG 
molu masas, kā arī pie noteiktas elastīgo un cieto segmentu attiecības var iegūt biosadalāmus PU kam 
piemīt augsti deformācijas un izturības rādītāji. 

Iegūtie rezultāti parāda, ka mainot celulozes triacetāta bloka M var iegūt gan cietas ķēdes PU gan 
elastomērus. Glikopiranozes ciklu klātbūtne celulozes triacetāta molekulā paaugstina PU stiklošanās 
temperatūru un uzlabo mehāniskās īpašības.  

Veica pētījumus par PU ieguvi no polioliem, kuri sintezēti no tādām atjaunojamām izejvielām kā 
pienskābe, augu eļļas ( rapšu, saulespuķu, sojas, kokosa u.c.), augstāko taukskābju esteri. Lai iegūtu 
augu eļļu poliolus veica to amidizēšanu ar dietanolamīnu. Mainot rapšu eļļas un dietanolamīna 
attiecības no 1:2.1 līdz 1:3,1, iegūti polioli ar hidroksilskaitli no 304 līdz 416 mg KOH/g un ar dažādu 
augstāko taukskābju monoglicerīdu un to amīdu attiecību. Optimizēja sintēžu parametrus un 
noraksturoja iegūtos produktus. 

Noskaidrotas likumsakarības par lineāro un strukturēto PU sastāvā ievadīto laktilposmu, hidrofobo 
augstāko taukskābju monoglicerīdu un augu eļļu amīdu fragmentu struktūras 

iespaidu uz iegūto PU termiskajām, mehāniskajām, dinamiski mehāniskajām īpašībām, kā arī 
biodegradabilitāti.  

 PU īpašības, kas iegūti no rapšu eļļas polioliem un poliizocianāta mainās no poliola hidroksilskaitļa un 
šķērsaišu blīvuma. No rapšu, saulespuķu, sojas eļļu polioliem un poliizocianāta iegūtie PU ir ar līdzīgu 
šķērssaišu blīvumu, stiklošanās temperatūru un mehaniskām īpašībām, neskatoties uz tajās esošo 
taukskābju atšķirību.  

Pirmoreiz ieguva telpiski strukturētus PU, kuri satur hidrofobas sāna ķēdes ar augstu to sakārtotības 
pakāpi. No augu eļļām iegūtie PU ir raksturīgi ar to, ka uretāna grupas atrodas molekulas pamatķēdē, 
bet sānu ķedes satur amīdu vai estera grupas. No iepriekš minētā varam secināt, ka degradācija notiek 
gan plēves virskārtā, gan arī pašā plēvē. Hidrolīzei galvenokārt pakļautas uretāngrupas kas atrodas PU 
molekulas pamatķēdē, bet ne estera un amīdgrupas, kas atrodas sānu ķēdēs.  

Ievadot PU struktūrā polilaktīda amīda blokus ar molu masu no 700 līdz 1500, kā sķērssaišu veidotāju 
izmantojot poliizocianātu, iegūti trausli produkti, bet PU kuru sintēzei lietoja 1,6-
heksametilendiizocianatu ir ar labām mehāniskām īpašībām, un, atkarībā no polilaktīda bloka lieluma, 
izturība uz stiepi mainās no11,5 līdz 30,5 MPa, relatīvais pagarinājums pie stiepes no 28 līdz 315%, 
Junga modulis no 180 līdz 660 MPa. Amorfo polilaktīdu posmu ievadīšana PU struktūrā paātrina to 
sadalīšanās ātrumu.  

PU sastāvā bez rapšu u.c. eļļu polioliem, polilaktilblokiem ievadīja PKL blokus. Pētīja diola oglekļa 
ķēdes garuma ietekmi uz PU sadalīšanās ātrumu, kā arī šķīdības parametra, normētās kohēzijas 
enerģijas, makromolekulu sapakošanās koeficienta ietekmi uz šo polimēru hidrofili/hidrofobo bilanci. 

Iegūtie rezultāti un jaunās atziņas deva iespēju izstrādāt jaunus PU klases materiālus, piemēram, 
cietos putupoliuretānus, pārklājumus ar ļoti augstu hidrofobitāti, zemu virsmas brīvo enerģiju un 
prognozējamu bioloģiskās noārdīšanās ātrumu. Izmantojot šo pētījumu rezultātus un papildus ievadot 
viegli sadalāmus blokus iegūti arī biodegradablus PU klases materiālus no pienskābes oligomēriem un 
augu eļļu polioliem ar regulējamu hidrofilo/hidrofobo bilanci, ar nepieciešamo bioloģiskās 
noārdīšanās laiku (no dažām nedēļām līdz dažiem gadiem Iegūtās likumsakarības paver iespējas 
mērķtiecīgi noderīgas īpašības.regulēt no atjaunojamām izejvielām iegūtu PU materiālu īpašības, kā 
arī piešķirt tiem jaunas  
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04.1277 Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot 

termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Lietišķo pētījumu projekts; vad. Marianna Laka, Dr.sc.ing.  

Projekta mērķis bija izstrādāt tehnoloģijas pamatus mikrokristāliskā hitozāna (MKH) iegūšanai, lietojot 
termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu un pētīt iegūtā produkta īpašības. 

2004. gadā tika izstrādāti termokatalītiskās apstrādes režīmi hitozāna, kas iegūts no vēžveidīgo 
bruņām ar dažādu molekulmasu un deacetilēšanas pakāpi, destruģēšanai līdz robežpolimerizācijas 
pakāpei, kad amorfā daļa ir destruģēta, bet kristāliskā palikusi gandrīz neskarta. Šie režīmi bija 
sekojoši: termiskās apstrādes temperatūra 80-120 ºC, piesūcināšanas laiks 2 st., sālsskābes šķīduma 
koncentrācija hitozāna paraugiem ar 80% deacetilēšanas pakāpi 1,5-3,0%, bet ar 70% deacetilēšanas 
pakāpi 0,7-1,0%. Robežpolimerizācijas pakāpe sastādīja 150-220 vien. 

Izstrādāta MKH pulvera iegūšanas tehnoloģija. Destruģēto hitozānu izšķīdināja ūdenī un, pievienojot 
klāt NaOH šķīdumu, izgulsnēja. Izgulsnēto hitozānu atmazgāja no hidroksīda, izžāvēja pie pazemināta 
spiediena pie 60 ºC un sasmalcināja lodīšu dzirnavās. 

Ar mikroskopijas, rentgenografijas, infrasarkanās spektroskopijas un fizikāli ķīmiskām metodēm tika 
noteikti iegūto pulveru paraugu rādītāji. Konstatēts, ka lielākā daļa pulveru daļiņu ir ar vidējiem 
izmēriem 1-15 μm un maksimālais izmērs nepārsniedz 40 μm. Kristāliskuma pakāpe bija par 30-50% 
lielāka kā izejas hitozānam. Deacetilēšanas pakāpe hitozāna paraugiem pēc termokatalītiskās 
apstrādes nemainījās un sastādīja attiecīgi 80 un 70 %, ūdeņraža saišu enerģija sastādīja 3,76 kkal. 
Pulveris nešķīda ūdenī, atšķaidītā sērskābē, slāpekļskābē un sālsskābē, 8,5% NaOH, 96% etanolā, 
toluolā un acetonā. Tas šķīda atšķaidītā etiķskābē un skābeņskābē. 

2005. gadā iegūti MKH geli.Izgulsnēto hitozānu pēc atmazgāšanas disperģēja ūdenī lodīšu dzirnavās 
vai mehāniskā maisītājā, iegūstot MKH gelu paraugus. 

Pētot MKH gelu reoloģiskās īpašības konstatēts, ka pie koncentrācijām >3% to tecēšanas līknēm ir trīs 
izteikti apgabali, raksturīgi šķidri kristāliskiem polimēriem. Pirmajā apgabalā, pie maziem bīdes 
ātrumiem, viskozitāte ir apgriezti proporcionāla bīdes ātrumam (logaritmiskās koordinātēs). Otrajā 
apgabalā viskozitāte ir neatkarīga no bīdes ātruma – izveidojas viskozitātes plato. Trešajā apgabalā, 
pie ātrumiem >30 s-1, palielinoties bīdes ātrumam, viskozitāte atkal samazinās. Šie apgabali ir saistīti 
ar gelu tecēšanu, kad mikrokristalītu domēni ir orientēti dažādos virzienos, domēnu sabrukšanu un 
mikrokristalītu orientēšanos tecēšanas virzienā un gelu tecēšanu ar tecēšanas virzienā orientētiem 
mikrokristalītiem. MKH gelu reoloģiskās atkarības ir analogas mikrokristāliskās celulozes (MKC) gelu 
reoloģiskām atkarībām. 

Pētot deacetilēšanas pakāpes ietekmi uz gelu viskozitāti konstatēts, ka pie vienas un tās pašas 
hitozāna koncentrācijas, mazākas deacetilēšanas pakāpes gadījumā viskozitāte pie visiem bīdes 
ātrumiem ir lielāka, kas izskaidrojams ar deacetilēšanas procesā notiekošo destrukciju un 
molekulmasas samazināšanos. 

Uz aparāta Zetamaster S 5002 ZEM izmērīts gelos esošo hitozāna daļiņu ζ-potenciāls, kas sastādīja 
+17,85 mV, un daļiņu skaita un to ieņemamā tilpuma sadalījums pēc izmēriem. Šo sadalījumu 
maksimumi atradās pie 110 un 140 nm. Ar centrifugēšanas metodi noteikta MKH pulveru un 4% gelu 
ūdens noturības spēja, kas sastādīja attiecīgi 86 un 1430 %. 

2006. gadā pētīta dispersijas šķīdumā esošo jonu un pH lieluma ietekme uz MKH gelu veidošanos un 
īpašībām. Lai to pētītu, tika iegūti MKH geli sāļu (NaCl, Na2SO4, Na3PO4), hidroksīda (NaOH) un 
skābes (HCl) šķīdumos. Konstatēts, ka šķīdumos, kas satur vairākvērtīgus anjonus veidojas stiprāki geli, 
ar lielāku viskozitāti un bīdes robežspriegumu. Tā 0,7M Na3PO4 šķīdumā veidotiem geliem bīdes 
robežspriegums bija par 67% un viskozitāte (pie bīdes ātruma 81s-1) par 58% lielāka kā ūdenī 
veidotiem geliem. Tas ir saistīts ar to, ka vairākvērtīgi anjoni samazina pozitīvo lādiņu uz hitozāna 
virsmas, ko rada tur esošās amina grupas. Samazinās ζ-potenciāla pozitīvā vērtība, un hitozāna daļiņu 
savstarpējās atgrūšanās spēki kļūst mazāki. Jonu ietekme uz MKH gelu veidošanos ir atkarīga arī no to 
koncentrācijas šķīdumā. Hidroksīda un skābes šķīdumos veidoto gelu stiprība pieaug palielinoties pH 
lielumam, kas, galvenokārt, saistīts ar pozitīvo ūdeņraža jonu H+ daudzuma samazināšanos. 
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2007. un 2008. gadā izstrādāta MKH un citu biopolimēru (Na-KMC, hidroksipropilcelulozes „Klucels 
M” un „Klucels E”, kukurūzas cietes) kompozītu plēvju iegūšanas tehnoloģija un pētītas iegūto plēvju 
paraugu mehāniskās, sorbcijas un uzbriešanas īpašības. 2% MKH dispersiju samaisīja noteiktā 
proporcijā ar attiecīgā biopolimēra 2% šķīdumu, pievienojot kā plastifikātoru 40% glicerīna (no 
sausnes), maisījumu atlēja uz polistirola virsmas un žāvēja vispirms gaisā, tad termostatā pie 
temperatūras 50 ºC. Lai atbrīvotos no gaisa pūslīšiem, maisījumu izlaida caur smalku metāla sietu. 
Izveidotās plēves noņēma no virsmas. 

Pētot iegūto plēvju mehāniskās īpašības konstatēts, ka MKH saturs (līdz 40%) palielina stiprību stiepē 
un elastības moduli un samazina pagarinājumu trūkšanas brīdī. Tomēr plēvju paraugiem uz Na-KMC 
un „Klucela M” pamata stiprības palielināšanās notika tikai sākot ar MKH saturu 10%. Pie MKH satura 
lielāka par 40% stiprība atkal samazinājās, kas izskaidrojams ar plaisu rašanos plēvju žāvēšanas laikā. 

Ūdens tvaiku sorbcija tika noteikta pie relatīvā gaisa mitruma 95% un temperatūras 20 ºC. Plēvju 
paraugu uz Na-KMC un kukurūzas cietes pamata sorbcija ar MKH satura palielināšanos samazinājās. 
Pie MKH satura 30% tā samazinājās 1,4 reizes. Plēvju paraugiem uz hidroksipropilcelulozes pamata, 
palielinoties MKH saturam, sorbcija vispirms palielinājās un pēc tam samazinājās. 

MKH saturs samazināja visu pētāmo plēvju paraugu uzbriešanu ūdenī. Pie MKH satura 30% uzbriešana 
samazinājās 1,5-2,0 reizes. 

Tādā veidā projekta izpildes rezultātā hitozāna paraugiem ar dažādu deacetilēšanas pakāpi tika 
izstrādāti termokatalītiskās apstrādes režīmi robežpolimerizācijas pakāpes sasniegšanai. Izstrādāta 
pulveru iegūšanas tehnoloģija un noteikti pulveru paraugu strukturālie un fizikāli ķīmiskie rādītāji. 
Iegūti MKH gelu paraugi un pētītas to reoloģiskās īpašības. Konstatēts, ka tās ir raksturīgas šķidri 
kristāliskiem polimēriem. Noteikti gelos ietilpstošo daļiņu ζ-potenciāls un to sadalījums pēc izmēriem. 
Pētīta MKH gelu veidošanās sāls, hidroksīda un skābes šķīdumos. Noteikts, ka MKH gelu veidošanos 
un to stiprību ietekmē dispersijas šķīdumā esošie katjoni un anjoni un pH lielums. Izstrādāta MKH un 
citu biopolimēru kompozītu plēvju iegūšanas tehnoloģija un konstatēts, ka, izvēloties attiecīgu MKH 
saturu, var iegūt biodegradablas, veselībai nekaitīgas plēves ar paaugstinātu ūdens izturību un 
salīdzinoši labām mehāniskām īpašībām. 

04.1273 Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu 

iegūšanai 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Gaļina Dobele, Dr.habil.chem. 

Pētījumi bija virzīti uz 2 stadiju augu biomasas (ietver koksnes pārstrādes atkritumus) katalītiskā 
termisko pārvērtību procesa optimālu režīmu izstrādāšanu augsti efektīvu sorbentu iegūšanai. Kā 
aktivators tika izmantoti nātrija sāļi un hidroksīds. Pētījumi tika veikti, pielietojot mūsu izstrādāto 
metodoloģiju: karbonizācija - aktivatora ievadīšana karbonizātā – pirolīze – neorganisko komponentu 
izskalošana. Iegūtie rezultāti tiek grafiski prezentēti publikācijās, izmantojot datorprogrammu „Maple 
10”, kas ļauj novērtēt vairāku apstrādes apstākļu faktoru ietekmi uz iegūto ogļu īpašībām. 

Iegūti unikāli mikroporu sorbenti ar īpatnējo poru virsmas laukumu vairāk kā 2000 m²/g. Noteikti 
mikro- un mezoporu tilpumu regulēšanas principi, kas ļauj rekomendēt iegūtos sorbentus kā šķidrumu 
attīrīšanai, tā arī gāzu sorbcijai (piemēram, gāzes glabāšanai, telpas aizsardzībai no toksiskām gāzēm, 
uzsmidzinot ogles suspensiju uz virsmām). 

Ir pierādīts, ka, pielietojot nātrija hidroksīdu kā ķīmisko aktivatoru, ir iespējams intensificēt oglekļa 
oksidēšanu, samazināt termiskās apstrādes enerģētiskos izdevumus, būtiski paaugstināt sorbentu 
kvalitāti un, mainot apstrādes apstākļus, regulēt poru izmēru. 

Tika noteikta karbonizācijas (pirmā stādija) un pirolīzes – aktivācijas (otrā stādija) apstākļu ietekme uz 
iegūstamo ogļu porainās struktūras parametriem. Sorbentu īpatnējās virsmas (BET – slāpekļa 
adsorbcijas – desorbcijas izotermu aprēķināšanas metode) un kopējā sorbējošo poru apjomi 
palielinās, paaugstinot pirolīzes temperatūras (500ºC …750ºC) un ilgumu (45…100 min) un rezultātā 
attiecīgi sasniedz 2550 m²/g un 1200 mm3 /g. Tika pierādīts, ka palielinot pirolīzes temperatūru virs 
600ºC, notiek mikroporu saplūšana un mezoporu tilpuma palielināšanās, kas norāda uz iespēju regulēt 
struktūras ar mērķi veidot optimālu selektivitāti atkarībā no sorbāta molekulas izmēriem. 
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Adsorbcijas rādītāji, kas iegūti ar aktīvām oglēm, sorbējot jodu, metilēnzilo, fenolu un heptānu, 
atkarībā no termiskās apstrādes parametriem un aktivatora daudzuma, parāda, ka veidojas sorbējošās 
mikro- un mezoporas, un norāda uz augsto sorbenta efektivitāti. Iegūto ogļu sorbcijas aktivitātes testi 
attiecībā uz izplatīto augsnes piesārņotāju - pesticīdu 2,4-dihlorofeniloksietīķskābi (koncentrācija 0.1 – 
1.0 mM/l) un vara katjonu (1—50mM/l) parādīja, ka abos gadījumos notiek gandrīz pilnīga šo 
toksikantu adsorbcija pētāmajā koncentrāciju diapazonā. 

Ir noteikts, ka pirmsapstrādes temperatūras maiņa ļauj variēt ar iegūstamo ogļu uzbēršanas 
tilpumiem. Vismazākais ogles uzbēršanas tilpums (150-200 g/dm3 ) tika iegūts pie zemām 
karbonizācijas temperatūrām 200-250ºC. Palielinot karbonizācijas temperatūru līdz 400ºC, uzbēršanas 
tilpums palielinās līdz 350-450 g/dm3. Šie raksturlielumi lielā mērā nosaka aktīvo ogļu izmantošanas 
jomas, tā „vieglai” oglei – uzsmidzināšana uz virsmas, gāzu glabāšanai (piemērām, ūdeņraža kurināmā 
elementi), bet „smagai” oglei – šķidrās vides attīrīšana. 

Ir pierādīts, ka koksnes un sārma mijiedarbības mehānisms saistīts ar lignīna hinonsaturošo struktūru 
transformāciju, kas kalpo kā slazdi un stabilizējas anjonradikāļu formā. Polikonjugēto apgabalu 
attīstības rezultātā atšķirības starp struktūru elementu donor-akceptor īpašībām palielinās un 
enerģētiski izdevīga ir iekšmolekulāru kompleksu ar iekšējo lādiņu pārnesi veidošanās, ko apstiprināja 
EPR spektroskopijas rezultāti. Ar autooksidācijas procesa attīstību veidojas viegli gaistošie gāzveidīgie 
produkti (Py-GC/MS dati), kuru augstais veidošanās ātrums noved pie ogles uzpūšanās, disperģēšanās 
un rezultātā pie poru veidošanās. 

Iegūtie aktīvo ogļu paraugi ar atšķirīgiem parametriem pārbaudīti kā elektrodi sendvič-tipa 
kondensatoros, izmantojot protonu un aprotonu elektrolītus: 2M H2SO4 ūdens šķīdumu un 1M 
(C2H5)4NBF4 acetonitrīlā. 

Elektroķīmiski pētījumi eksperimenti parādīja, ka cikliskās voltagrammas oglēm saglabāja perfektu 
taisnleņķa veidu pāri plašam pētīto apgabalu reģionam (strāvas blīvums 1 - 100 mAcm-2).  

Īpatnējo izpētīto ogļu kapacitāti 2M H2SO4 ūdens šķīdumā un 1M (C2H5)4NBF4 acetonitrilā salīdzināja 
ar citu ogļu paraugiem: karbīd atvasinātās ogles, mezoporu ogles, aerogelu ogles un grafīti. Ir noteikts, 
ka ar H2SO4 elektrolītu zemākais lēciens atbilst oglēm ar zemu skābekļa daudzumu, kas izturas būtībā 
kā dubultslāņa kondensators. Augšējā robeža atbilst oglēm ar augstu skābekļa daudzumu uz virsmas, 
kur pseidokapacitātes procesam papildus pievienots dubultslāņa mehānisms. Ir pierādīts, ka 
aprotonais elektrolīts ietekmē virsmas funkcionēālās grupas daudz vairāk kā skābais elektrolīts. Iegūto 
ogļu raksturlielumi aprotonos elektrolītos bija vienādi ar salīdzinājuma paraugiem.  

Ir pierādīts, ka darbs ir perspektīvs, jo iegūto ogļu īpašības pie augsta strāvas blīvuma ir līdzīgas citām 
komerciāli aktivētām oglēm (nanomateriāli), izstrādātām speciāli izmantošanai superkondensatoros. 

Izmantojot plānotā eksperimenta metodi, noskaidroti optimāli izejmateriāla sagatavošanas, 
karbonizācijas, impregnēšanas un pirolīzes apstākļi augstas aktivitātes ogļu iegūšanai, kuras varētu 
izmantot kā oglekļa sorbentus un elektrodu jaunas paaudzes kondensatoros ar dubulto slāni.  

Izstrādāta tehnoloģiska blok-shēma aktīvo ogļu iegūšanai no koksnes mehāniskās pārstrādes 
atlikumiem, izmantojot 2-stadiju termoķīmisko aktivāciju. 

04.1274 Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola–formaldehīda tipa 

saistvielu ieguvei 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Lietišķo pētījumu projekts; vad. Aivars Žūriņš, Dr.sc.ing.  

Projekta mērķis bija noskaidrot kā no biomasas un tās atliekām iespējams iegūt izejvielas fenola-
formaldehīda tipa saistvielu ieguvei, jo Latvijā gadā saražo 200 000 m

3
 saplākšņa patērējot 18 000 t 

fenolsveķu, tādejādi samazinot naftas fenola patēriņu.  

Projekta izpildes laikā tika pētīta bērza un priedes koksnes sašķidrināšana ar fenola palīdzību 
(reaģentu attiecība 1:3) izmantojot 3% no koksnes masas skābju katalizatorus. Izmantojot, kā 
katalizatoru sērskābi pie 130

o
C pēc četrām stundām neizreaģējusī bērza koksne sastāda 1,1% bet 

sālskābi 13,1%, bet priedes koksnei 0,1 un 19,9%. Paaugstinot temperatūru līdz 150
o
C reakcijas 

ātrums pieaug divas reizes. Konstatēts, ka pie noteiktiem apstākļiem jebkuru koksni ar fenolīzes 
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paņēmienu var sašķidrināt gandrīz ar 100% iznākumu, kā rezultātā 50-70 % fenola reaģē ar koksnes 
komponentiem. Kinētiskie pētījumi rāda, ka sašķidrināšana ar fenolu ir bimolekulāra otrās kārtas 
reakcija. Analizējot fenolīzes produktus ar termogravimetrisko analīzi tika konstatēts, ka 
sašķidrināšanas produkti izmantojot, kā katalizatoru sālskābi, ir mazāk termiski stabili gan sadalīšanās 
maksimuma intervalā tā arī pie tālākas karsēšanas. Sadalīšanās maksimuma intervals beidzas pie 30

0
C 

zemākas temperatūras (230
0
C pret 260

0
C ar sērskābi iegūtajiem sašķidrināšanas produktiem) pie tam 

izdalās par 5% vairāk gaistošo produktu. Tika konstatēts, ka ar sālskābi iegūtajiem produktiem ir 
endotermisks pīķis pie 400

0
C, kura nav ar sērskābi sašķidrinātajos produktos, taču tie savukārt ir 

termiski daudz stabilāki (pie 550
0
C zudumi ir 62,85% salīdzinot ar 75,63%), un to termiskā sadalīšānās 

turpinās pat pie 1000
0
C, kamēr pirmajā gadījumā to izdalīšanās beidzas jau pie 880

0
C. 

Tika izstrādāta metode neizreaģējušā fenola un tā kondensācijas produktu ar koksni analīzei ar UV 
spektrofotometrijas palīdzību. Konstatēts, ka vāji bāziskā vidē (0,025M KOH šķīdumā) fenola UV 
spektrā ir gaisma sbsorbcijas maksimums pie viļņu garuma 235 nm, bet minimums pie 260nm, 
turpretim fenolīzes produktiem pie šiem viļnu garumiem nav ne izteikta maksimuma ne minimuma 
(pie 235 nm fenolīzes produktaabsorbcija ir 3 reizes mazāka nekā fenolam, bet pie 260 nm 2 reizes 
lielāka nekā fenolam. Izmantojot maisījuma komponentu gaismas absorbcijas atšķirības pie diviem 
dažādiem gaismas viļņu garumiem, tika noteiktas komponentu koncentrācijas gan pētīta procesa 
kinētika. Tika veikta fenolīzes produktu analītiskā pirolīze ar GH/MS palīdzību un konstatēts, ka 
pamatā sašķidrināšanas rezultātā rodas oligomēri produkti, kuri pirolīzes rezultātā izrāda tendenci 
kondensēties. Līdz ar to zemmolekulāro savienojumu skaits ir ļoti neliels un vairāk kā 95% rel. no 
gaistošajiem produktiem sastāda fenols. 

Pārbaudīta koksnes sašķidrināšanas iespēja ar daudzvērtīgajiem spirtiem (glicerīnu un etilēnglikolu). 
Konstatēts, ka vienlaicīgi norisinās sašķidrināšanas un kondensācijas reakcijas. Tā piemērām, ar 
etilēnglikolu pēc 15 minūtēm jau ir sašķidrināta 37,6% koksnes, bet pēc 4 stundām iznākums krītas līdz 
74%, kas izskaidrojams, ar kondensācijas rezultātā radušajiem produktiem, kas nešķīst metanolā no 
kura tiek izgulsnēta neizreaģējusī koksnes daļa. Tika pārbaudīta sīkdispersas bērza koksnes (slīpēšanas 
putekļu) sašķidrināšana pie temperatūrām 140-180

0
C attiecībā 1:3, izmantojot tīru glicerīnu un 

jēlglicerīnu, kurš rodas rapšu eļļas metilēsteru sintēzes rezultātā biodegvielas ražošanā Parasti 
jēlglicerīna koncentrācija nepārsniedz 55-60% un, lai palielinātu tā koncentrāciju veic ietvaicēšanu, kā 
rezultātā glicerīna saturs pieaug līdz 70-75%. Kā katalizatoru izmantoja sērskābi, kura tīra glicerīna 
gadījumā tika ņemta 5-10% no koksnes masas, bet jēlglicerīna gadījumā nepieciešamā katalizatora 
daudzums dubultojās, kas izskaidrojams ar palielināto ūdens saturu (paraugā glicerīna saturs bija 
73,5%, bet ūdens saturs- 3,24%, salīdzinājumam tīrā glicerīnā ūdens saturs nepārsniedz 0,15%. Veicot 
sašķidrinātās koksnes produktu analīzi konstatēts,ka reakcijas gaitā palielinās fenolisko –OH grupu 
saturs un samazinās glicerīna saturs maisījumā, kas ļauj secināt, ka glicerīns piedalās reakcijā. Vidēji 
reakcijā iesaistās 25% no sākotnēji ņemtā glicerīna daudzuma. 

Projektā tika veikta ekstraktvielu izdalīšana no priedes mizām un novērtēta to iespējas izmantot kā 
izejvielu vai aizstājēju fenola-formaldehīda sveķu sintēzē. Sasmalcinātas priežu mizas ar izmēru 1,5 -3-
mm ekstreaģēja ar karstu ūdeni un 1-10% nātrija sārma šķīdumu pie temperatūras 30-90

0
C. 

Ekstraģējot ar karstu ūdeni ieguva 5,3-12% ekstrakta, bet ar nātrija sārmu iznākums sasniedza 16,6- 
48,5% attiecīgi taču 5% sārma šķīdums nodrošina 38% iznākumu pie 80

0
C temperatūras. 

Rezola sveķi pārbaudēm tika iegūti 100 d sašķidrināšanas produktu reaģējot ar 155 daļām formalīna 
un pakāpeniski pievienojot NaOH 40% ūd.šķ. pie 85

0
C. Tika konstatēts, ka iegūto rezola sveķu īpašības 

ir atkarīgas no izmantotās koksnes un katalizatora, kas ir izmantots sašķidrināšanas procesā. Lietojot, 

kā katalizatoru sālskābi, iegūto produktu viskozitāte (90 mPas) ir mazāka nekā lietojot sērskābi 

(720 mPas). Iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka sērskābe kā spēcīgāks katalizators, sašķeļ koksnes 
lignocelulozes molekulas mazākos fragmentos, taču savukārt tās ietekmē notiek lignīna fragmentu un 
fenola rekombinēšanās, palielinot molekulmasu, kas savukārt tālākā procesā rada problēmas ar 
šķērssaišu veidošanos, kas izpaužas ar palielinātu gēla veidošanas laiku.  

Tika veikta sīkdispersas koksnes kompozītu formēšanas un presēšanas apstākļu izpēte lietojot kā 
saistvielu iepriekšējos projekta izpildes posmos iegūto sašķidrināto koksni, kas sintezēta fenolīzes 
procesā izmantojot kā katalizatoru sērskābi. Kā izejvielu lietoja baltalkšņa skaidas ( frakcija 0,63-2 
mm), saistvielu 5-15% no absolūti sausas koksnes, bet presēšanas parametri bija P=10 MPa, 
temperatūra 180

0
C, presēšanas laiks-10 minūtes. Iegūto paraugu blīvums bija 0,95-1,17 g/cm

3
, izmēri 
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10x10x0,8 cm, svrs 105-130 grami, bet lieces pretestība atkarībā no saistvielas bija sekojoša: pie 5% - 
10,9 MPa (kontrole -32,8 MPa); 10%- 32,02 MPa (kontrole -38,8 MPa); 15%- 45,5 MPa (kontrole -43,8 
MPa). Iegūtie rezultāti uzrāda, ka pie saistvielas koncentrācijas zem 10% sašķidrinātās koksni saturošā 
saistviela nespēj nodrošināt nepieciešano lieces izturību salīdzinājumā ar fenolsveķiem, taču 
koncentrācijās ≥10% šī atšķirība vairs nav būtiska. 

Projektā iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka iespējams aizvietot daļu fenola (≤25%) sintezējot fenola 
formaldehīda sveķus ar atjaunoties spējīgu dabīgo izejvielu fenolizēto koksni.  

04.1275 Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un 

hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Arnis Treimanis, Dr.habil.sc.ing., Dr.chem.  

Kaut arī koksnes sulfāta delignifikācijas procesā iegūtās papīrmasas balina jau vairākus gadu desmitus, 
balināšanas procesa mehānisms nav pilnībā izpētīts, jo, pirmkārt, praksē empīriski tiek izmantoti 
aizvien jauni ķīmiskie un fermentatīvie aģenti, otrkārt, esošās pētniecības metodes nesniedz iespēju 
iegūt pilnīgu ainu par balināšanas procesā notiekošajām izmaiņām. Jaunu balināšanas reaģentu vidū 
jāmin hlora dioksīds ClO2, kas pašlaik praktiski pilnīgi aizvietojis hloru balināšanas stadijās, skābeklis, 
peretiķskābe CH3COOOH, ferments ksilanāze un citi. Dotajā projektā izmantotas bezhlora papīrmasu 
balināšanas tehnoloģijas, kuru reaģentu secībā nav nedz hlors, nedz arī hlora savienojumi, tātad tā 
saucamās TCF (Totally Chlorine Free) tehnoloģijas. 

Liela vērība pievērsta hemiceluložu un to funkcionālo grupu izmaiņām sārmainos šķīdumos, kas ir 
raksturīgi sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas procesiem. Galvenokārt tika izmantota šī projekta 
izpildītāju izstrādātā daudzviļņu UV/Vis -spektroskopijas metode kopā ar SEC šķidruma 
hromatogrāfiju. Literatūras analīze rādīja, ka hemiceluložu pārvērtības sārmainos šķīdumos ir pētītas 
samērā daudz, taču maz ir tādu publikāciju, kas veltītas hromoforo funkcionālo grupu izmaiņām un to 
ietekmi uz papīrmasas šķiedru krāsainību. 

Iegūti ksilāna paraugi no lapu koksnes (bērzs, apse) sulfāta papīrmasas. Paraugu struktūru un ķīmiskās 
īpašības raksturoja ar MALDI-ToF-MS (“Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Life Mass 
Spectroscopy”) metodi. Tika konstatēts, ka ksilāna paraugi nesatur lignīna atlikumus, līdz ar to 
eksperimentālie rezultāti attiecināmi uz hemicelulozēm, šajā gadījumā ksilānu. Ar UV/Vis un IS 
spectroskopijas palīdzību izvērtēts hromoforo funkcionālo grupu sastāvs. Konstatēts, ka ksilāna 
preparāti satur furāna un pirona tipa heteroaromātiskos savienojumus. Noteikts, ka karboksil- un 
karbonilgrupas absorbē pie 200-220 un 270-290 nm; nekonjugētās heteroaromatiskās furāna vai 
pirona tipa struktūras absorbē pie 230-250 un 290-320 nm, bet konjugētās struktūras papildus 
absorbē spektra daļā virs 300 nm ar maksimumiem pie 350-370 un 435 nm.  

Ksilāna preparātus, kas izdalīti no lapu koksnes (bērza) nebalinātas papīrmasas un TCF, t.i. ar bezhlora 
reaģentiem, balinātas papīrmasas izturēja 2%, 5% un 10% NaOH šķīdumā pie istabas temperatūras. 
Ksilāna molekulmasu sadalījuma līknes 5% NaOH šķīdumā iegūtas 24 un 48 h laikā. Līkņu 
multimodālais raksturs liecina par sulfāta papīrmasas ksilāna heterogenitāti. 

Detalizētāk hromoforu sastāvu pētīja atsevišķu molekulmasu frakcijām diapazonos, kas ir >50 000, 
starp 20 000 un 1000, kā arī ap ~1000. Pirmais molekulmasu diapazons attiecināms, mūsuprāt, uz gēla 
daļiņām, bet trešais – uz oligofuranoīdiem. Pēdējie spēj ietekmēt papīrmasas šķiedru krāsainību un 
tos dažkārt kļūdaini attiecina uz lignīna klātbūtni. Kopumā var secināt, ka ksilāna hromoforās grupas ir 
samērā stabilas sārmu šķīdumos. 

Izmantojot laboratorijā izstrādāto mikroslāņošanas metodi, iegūtās lapu koksnes sulfāta papīrmasas 
frakcijas – virsmas mikroslāņi P-S1 un galvenā daļa S2-S3 . Šīs frakcijas atsevišķi balinātas atbilstoši 
bezhlora tehnoloģijas secībai H2O2 – ksilanāze – NaOH – H2O2. Eksperimentu rezultāti liecina par 
lielām atšķirībām ≈ 500 nm biezo šķiedru virsmas slāņu un šķiedru sieniņas pamatdaļas S2-S3 (≈3-4 000 
nm) molekulārajā sastāvā pirms un pēc balināšanas. Molekulmasu vērtības un polidispersitātes 
parametri ir augstāki S2-S3 frakcijai, taču balināšanas rezultātā lielākās izmaiņas notiek šķiedru virsmas 
slāņu frakcijā. Tur pieaug arī karbonilgrupu saturs no 8,2 µmol/g līdz 28,4 µmol/g, salīdzinot ar 
pieaugumu no 7,3 līdz 16,4 µmol/g šķiedru sieniņas galvenajā daļā.  
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Tādējādi iegūti oriģināli dati par koksnes sulfāta papīrmasu ķīmisko sastāvu un mikrostruktūru, kas 
ietekmē šķiedru bezhlora balināšanas procesu. Iegūtajiem rezultātiem ir arī praktiska nozīme, jo tie 
veicina bezhlora balināšanas tehnoloģiju attīstību. 

05.1362 Ekoloģiski tīru organisko skābju tehnoloģijas izstrāde, pielietojot membrānu 

procesus 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne; 
Fundamentālo pētījumu projekts; vad.  Romāns Kārkliņš†, Dr.habil.biol.  
(no 2008. gada 2. septembra Iveta Lapele, Dr.ing.) 

Projekta mērķi un uzdevumi bija organisko skābju un sāļu ieguve, izstrādājot ekonomiski racionālas 
tehnoloģijas un ekoloģiski tīrus procesus, pielietojot efektīvus biosintēzes mehānismus.  Iegūtos 
rezultātius ieviesīs tautsaimniecībā, izstrādājot jaunas un pilnveidojot esošās tehnoloģijas organisko 
skābju (itakonskābes, α-ketoglutārskābes, pirovīnogskābes, izocitronskābes, glukonskābes), to sāļu 
ieguvē, izdalīšanā un attīrīšanā. Pētīta aparatūra un tehnoloģijas minēto procesu veikšanai sekojošos 
virzienos. 

Itakonskābes dziļumfermentācijas racionālu parametru izstrāde. Darbā veikti pētījumi virsmas un 
dziļuma fermentācijas metožu optimizācijā. Izstrādātas metodes mikroorganismu virsmas 
kultivēšanai, pielietojot agarizētas, šķidras un cietas barotnes. Pētījumos iegūtie rezultāti parāda, ka 
Aspergillus niger mutanti ir ražīgāki virsmas fermentācijā, kur sintezē 105 kg citronskābes katrā m

3
 

fermentētā substrāta, salīdzinot ar 80 kg dziļuma fermentācijā. Virsmas apstākļos producenta 
biomasai ir lielāka absolūtā produktivitāte: katrs kg Aspergillus niger sintēze 5 kg citronskābes 
(dziļuma kultūrā – 3,6 kg ), bet biosintēzes ātrums dziļuma fermentācijā ir lielāks: katrs iekārtas m

3 

gadā dod 4,2 t citronskābes, virsmas fermentācijā 3,5 t/m
3
.gadā. 

Membrānu procesi organisko skābju ieguvē, attīrīšanā un koncentrēšanā. Pētījumi par organisko 
skābju ieguvi veikti trīs un četrkameru elektrodializatoros. Karbonskābju pārnese notiek 
koncentrācijas gradienta un elektriskā potenciāla ietekmes rezultātā. Skābeņskābes difūzijas 
integrālais koeficients cauri anjonīta membrānām samazinās līdz ar šķīduma koncentrācijas 
pieaugumu. Izstrādāta skābes ražošanas un attīrīšanas procesu tehnoloģija. Ražošana sastāv no 
fermentācijas, šķīdumu elektrodialīzes, un kristalizācijas. Veikti pētījumi par D-pienskābes iegūšanu ar 
elektrodialīzes metodi. Optiski tīra D-pienskābe iegūta no laktozes fermentācijas ceļā un attīrīta 
kristalizējot. D-pienskābes iznākums sastāda 72% un tīrība ir 99%.  

α- ketoglutārskābes biosintēze un izdalīšana. Galvenie α- ketoglutārskābes producenti ir raugusēnes 
Candida lipoyitica, kas kā ogļūdeņražu avotu izmanto n-alkānus, un baktēriju ģints kultūras 
Pseudomonas un Acetobacter, kas kā substrātu izmanto glikozi. Konversijas koeficients ar Candida 
lipolytica ir 0,9, bet ar Pseudomonas un Acetobacter – 0,8. Lai izdalītu n-alkānu fermentācijas procesā 
iegūto α- ketoglutārskābi un iegūtu tās kālija sāli, tika pētīta jonapmaiņas un membrānu procesu 
pielietošanas iespēja izdalīšanas procesā. 

Jonapmaiņas pētījumos tika izmantoti gan anjonīti (EDE-10P, AB-16G), gan katjonīts KY-2. Anjonītu 
gadījumā tika iegūts produkts ar lielāku pirovīnogskābes piemaisījuma daudzumu kā katjonīta 
izmantošanas gadījumā. Katjonīts transformē 67-100% šķīdumā atrodošos α- ketoglutārskābes sāļus 
par skābi. Tālāk veic neitralizāciju ar kālija hidroksīdu (KOH) pie precīza pH=3,25 un iegūst 79,32% 
kālija ketoglutarātu. Svarīgs ir noteiktais pH-3,25, kas ļauj izgulsnēties vis lielākam K ketoglutarātam ar 
vismazāko pirovīnogskābes sāls piemaisījumu. Pēc kristalizācijas iegūst produktu ar 99% tīrību. K 
ketoglutarāta iznākums pēc sākuma koncentrācijas ir ap 65%, rēķinot pēc α- ketoglutārskābes 
koncentrācijas fermentācijas šķīdumā.  

Izocitronskābes un glutamīnskābes biosintēze un tās sāļu ieguve. Kā producents treo-
Ds(+)izocitronskābes ražošanā darbojas rauga kultūras Candida lipolytica celms HMM-149, kas n-
alkānu fermentācijas procesā producē izocitronskābi un nelielos daudzumos citronskābi. Uzlabojot 
Candida lipolytica dabas kultūru, tika selekcionēts šis celms, kurš producē tikai 10-20% citronskābi. 

Mēģinājumi tika veikti ar fermentācijas šķīdumiem, kuros izocitronskābes koncentrācija bija no 21-75 
g/l un izocitronskābes attiecība pret citronskābi bija 4:1 līdz 8:1. Skābes zudumi pēc apstrādes ar 
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katjonītu – 1-3%. Tehniskā produkta tīrība ir 92-97%. Reaģentu un enerģijas patēriņa salīdzinājums 1 
kg izocitronskābes izdalīšanai ar jonapmaiņu un elektrodialīzi: 

Reaģents, enerģija Jonapmaiņa Elektrodialīze 

HCl, 37%, 4,1-4,3 - 

Destilēts ūdens, l 59-71 6-10 

Elektroenerģija,kWh - 2,1-3,3 

05.1574 Lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīd-ķīmiskie aspekti un pielietošanas 

iespējas 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Galija Šuļga, Dr.habil.chem. 

Tika izstrādāti lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīd-ķīmiskie pamati. Šie kompozīti bāzēti uz 
ūdenī šķīstošā lignīna (skuju koksnes kraft lignīns), kurš modificēts ar hitozānu (poly(1,4-2-amino-2-
deoxy-β-D-glucosamine). Tika izpētīta izveidojušos polimēro produktu struktūra un to fizikāli-ķīmiskās 
īpašības. Tas ļauj piedāvāt šos jaunos, videi draudzīgos polimēru materiālus izmantošanai vides 
aizsardzībā. 

Noteikts, ka hitozāna struktūras īpatnībās ļauj realizēt tā dažādus mijiedarbības mehānismus ar lignīna 
makromolekulām maisījumos ūdens vidē. Makromolekulāro reakciju starp lignīnu un poly(1,4-2-
amino-2-deoxy-β-D-glucosaminu analīze no skābju-sarma un fāzu līdzsvara pozīcijām parādīja, ka 
dominējošais mijiedarbības veids starp polielektrolītiem nosaka polimēru reakcijas konversijas pakāpi 
un polimēru produkta iznākumu. Konstatēts, ka ūdeņraža un hidrofobas mijiedarbības noved, 
galvenokārt, pie lignīna un hitozāna homoasociātu izveidošanās reakcijas šķīdumos. Tajā pašā laikā 
elektrostatiskā mijiedarbība, kas ir pilnīgi atkarīga no reakcijas maisījuma pH, noved pie starppolimēru 
produktu izveidošanos. Polielektrolītu homoasociācijas gadījumā polimērprodukta ar stehiometrisko 
sastāvu iznākums skabā vidē nepārsniedza 20-30 mas.%. Elektrostatiskās mijiedarbības gadījumā, gala 
polimērprodukta iznākums ir atkarīgs no ūdens reakcijas maisījuma sastāva un polielektrolītu 
koncentrācijas, un tam ir maksimālais lielums vajas skābes vidē. Temperatūras paaugstināšanu no 
40°С līdz 60 °С homoasociācijas ietekmi uz interpolimēro reakcijas gaitu palielina. 

Noteikts, ka ūdenī šķīstošie un ūdenī nešķīstošie polimēru produkti var veidoties atkarībā no reakcijas 
maisījuma sastāva un to pH vērtībām. Reakcijas maisījuma sastāva kritiskā vērtība, kas saskaņā ar 
polimēru produkta pāreju no šķīstošās uz nešķīstošo stāvokli, nav lineāri atkarīga no lignīna un 
hitozāna koncentrācijām. Izveidotajiem polimēru produktiem skābās vidē konstatētas sfēriskā un 
iztieptā elipsoīda formas. Vāji sarmainā vidē iegūtajiem polimēru produktiem šķīdība pasliktinās rindā 
Li+ > Na+ >K+, kas izskaidrojams ar lignīna karboksilu un fenolhidroksilu grupu īpašībām ūdens vidē. 
Noteikts, ka atšķaidītos šķīdumos izveidojošos polimērproduktu uzbūve un īpašības ir pilnīgi atkarīgas 
no reakcijas maisījuma sastāva, pH vērtības un jonu spēka. 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-glucosamine 
satura paaugstināšana reakcijas maisījumos noved pie ievērojamā reducētās viskozitātes 
palielinājuma kā bezsāļu vidēs, tā arī zemmolekulāro polielektrolītu (0.01M – 1.0 MNaCl) klātbūtnē. 
Raksturīgi, ka neatkarīgi no maisījuma sastāva, polimērkomponentu reducētās viskozitātes aditīvās 
vērtības ir vienmēr augstākas par eksperimentāli atrastājām maisījumu viskozitātes vērtībām. 
Katjonaktīvās grupas satura paaugstināšana reakcijas maisījumos noveda pie to reducētās viskozitātes 
palielinājuma līdz ar pH vērtības paaugstināšanos. Reakcijas maisījumu viskozitātes atkarībai no pH ir 
ekstremālais raksturs: pH intervālā 6-9 reducētās viskozitātes vismazākās vērtības piemīt 
polimērproduktiem ar stehiometrisko sastāvu. Sāļu klātbūtnes negatīvā ietekme uz pārvērtības pakāpi 
un polimērproduktu iznākumu saistāms ar lignīna un 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-glucosamine 
polimērķēžu lādiņa ekranēšanu ar zemmolekulāriem joniem ūdens šķīdumos. Reducētās viskozitātes 
pētījumi atkarībā no reakcijas maisījumu jonu spēka parādīja, kā aprēķinātais parametrs B, kas 
raksturo 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-glucosamine ķēdes cietību, sastāda 0.14-0.17, kas ir 1.5-2.5 reizes 
lielāks par 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-glucosamine ķēdes cietības izejošo rādītāju. Tas norāda, ka 
molekulārkompozītu veidošanās noved pie polikatjona ķēdes cietības samazināšanās, kas ir saistīts ar 
polikatjona iekšmolekulāro ūdeņraža saišu irdināšanu, izveidojoties interpolimērām saitēm ar lignīna 
polianjoniem. Iegūtajiem polimērproduktiem ir lielāka virsmas aktivitāte uz  ‘ūdens – gaiss’ un ‘ūdens 
– heptāns’ robežvirsmām, nekā izejas polimēru komponenti. Reakcijas maisījumu virsmas spraigums 
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‘ūdens –gaiss’ robežā ir tieši proporcionāls maisījuma sastāvam, tajā laikā, kad virsmas spraiguma 
atkarībai ‘šķīdums – šķīdums’ robežā ir piesātinātības raksturs. Iegūto rezultātu apkopojums ļauj 
paredzēt, ka ūdenī šķīstošiem nestehiometriskajiem molekulāriem kompozītiem ir „onion-like” 
kārtainā uzbūve, kur kodols ir izveidots no lignīna aromātiskiem posmiem. Kompozīta kodola apvalks, 
kas sastāv no elektrostatiski saistītām lignīna un 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-glucosamines 
polimērķēdēm, izveido daļiņas pirmo slāni. Kompozīta daļiņas perefērija var veidoties no brīvām 
makromolekulām, kas veido turpmākos slāņus.  

Pielietojot lignīna-hitozāna atškaidītus reakcijas maisījumus ar nestehiometrisko sastavu un attīrīto 
frakcioneto smilti, tika iegūti kompozītmateriāli smilšu agregātu veidā. Lignina - 1,4-2-amino-2-deoksi-
β-D-glucosamina interpolimero produktua mijiedarbībā ar smilšu daļiņām veidojas koagulācijas-
kondensēta tipa struktūras. Smilšu daļiņu sastiprināšanās notiek interpolimero produktu adsorbcijas 
un adhēzijas dēļ. Konstatēts, ka reakcijas maisījuma struktūrveidošanās efektivitāte ir atkarīga no tā 
sastāva un koncentrācijas smilšu paraugā. Konstatēts, ka smilšu agregātu izveidošanai ir nepieciešams 
mazāks starppolimēro produktu daudzums salīdzinājumā ar nemodificēto lignīnu. Pielietojot 
nemodificēto lignīnu, pārsvarā ir kompozītagregāti ar smalkām frakcijām (d=1-0.5 mm). Paaugstinojot 
reakcijas maisījuma sastāvu Z = hitozāns/lignīns > 0.02, ievērojami palielinās vidējās frakcijas saturs 
(d=3.0-5.0 mm). Palielinot hitozāna daudzumu polimērajā produktā 5 reizes (Z=0.1), palielinās 
struktūrveidojumu ar izmēriem > 5.0 mm saturs, kuriem piemīt mehāniska un ūdens izturība. 
Izmantojot sakarību starp struktūrveidošanās koeficientu un lignīna-hitozāna polimērprodukta saturu, 
tika atrasta optimāla struktūras koeficienta vērtība un attiecīgā efektīvā koncentrācija, pie kuras 
notiek ievērojami struktūrveidošanas procesi smiltīs. Noteiktām struktūras koeficienta un 
polimērprodukta efektīvās koncentrācijām atkarībā no reakcijas maisījuma sastāva ir atrasta nelineāra 
sakarība. Smilšu kompozītu izturīgums pret ūdens iedarbību palielinās līdz ar hitozāna daudzuma 
palielināšanos polimērproduktā. Maksimālā ūdens izturība piemīt smilšu agregātiem, kas tika iegūti, 
pielietojot reakcijas maisījumu ar Z = 0.1. 

Iegūtie rezultati var tikt izmantoti kā teoretiskais pamatojums kraft lignīna 1,4-2-amino-2-deoksi-β-D-
glucosamina polimēro produktu izmantošanai lauksaimniecībā, zemes rekultivācijai, ceļa segumu 
atputekļošanai un gaisa piesārņošanas samazināšanai. 

05.1575 Etiķskābes un oksidētu mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšana no kokapstrādes 

atlikumiem 

Zinātnes nozare - Inženierzinātnes: Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne;  
Lietišķo pētījumu projekts; vad. Nikolajs Vederņikovs, Dr.habil.chem.  

Etiķskābes patēriņš pasaulē palielinājās no 6.7 milj. t 2002. gadā līdz 8.2 milj. t 2008. gadā un turpina 
pieaugt. Ar šī produkta ražošanu nodarbojas 165 kompānijas.  

Pirms dažiem gadiem etiķskābes ražošanā izmantoja galvenokārt mikrobioloģisko procesu – raudzējot 
etanolu saturošus šķīdumus ar etiķskābes baktēriju Acetobacter aceti. Tagad aptuveni 75% industriāli 
izmantojamās etiķskābes ražo ar metanola karbonilēšanas metodi. Var prognozēt, ka sakarā ar 
gaidāmo naftas cenu palielināšanos lielu daļu etiķskābes, kā arī citus ķīmiskus produktus, vajadzēs 
ražot no biomasas, tajā skaitā no lapkoku koksnes. 

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā tieši Latvija ir visbagātākā ar lapkoku koksnes resursiem, ir ļoti 
svarīgi atrast šiem resursiem ekonomiski izdevīgu izmantošanu. Tāpēc projekta mērķis bija izstrādāt 
teorētiskus pamatus kompleksai tehnoloģijai: etiķskābes un mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšanai 
no bērza koksnes lēveru šķeldām. 

Lai izpētītu hemiceluložu deacetilēšanās procesu un sagatavotu lignocelulozes paraugus mikroporainu 
oglekļa sorbentu iegūšanai, eksperimenti tika veikti oriģinālajā pilotiekārtā, kurā galvenā reaktora 
tilpums 2 litri un maksimāli atļautais tvaika spiediens 1,2 MPa. Kā katalizatoru izmantojām sērskābi.  

Izpētītas katalizatora daudzuma, temperatūras, procesa ilguma un tvaika ātruma reakcijas zonā 
ietekme uz hemiceluložu deacetilēšanas procesu. Palielinot katalizatora daudzumu no 1,0% līdz 2,0% 
no absolūti sausas koksnes (a.s.k.), etiķskābes iznākums palielinājās par 12%. Daudz vairāk 
hemiceluložu deacetilēšanās procesu ietekmē temperatūra. Palielinot to no 410 K līdz 450 K pie 
procesa ilguma 60 min, etiķskābes iznākums palielinājās no 58,9% līdz 85,1%, rēķinot no acetilgrupu 
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satura izejmateriālā. Izpētīta arī deacetilēšanas procesa dinamika. Piemēram, pēc 30 min no procesa 
sākuma mainot temperatūru uzrādītajā intervālā, etiķskābes iznākums palielinājās no 50,2% līdz 
77,5% no teorētiski iespējamā.  

Pētot tvaika ātruma ietekmi uz hemiceluložu deacetilēšanos procesu parādīts, ka optimālais tvaika 
ātrums reakcijas zonā ir 0,12 m/s. Pie tāda tvaika ātruma un pie procesa ilguma 60 min etiķskābes 
iznākums sastāda 83,6% no teorētiski iespējamā. 

Lai optimizētu hemiceluložu deacetilēšanās procesu izmantojām pilno 3 faktoru eksperimentu 2
3
 tipa 

plānu. Kā galvenie deacetilēšanas procesa faktori bija izmantoti: katalizatora daudzums „m”, kuru 
mainījām intervālā no 2,0% līdz 1,0%, rēķinot no abs. sausas koksnes; procesa temperatūra „t”, kuru 
mainījām intervālā no 167

o
C līdz 147

o
C; procesa ilgums „τ”, kuru mainījām no 60 min līdz 10 min. 

Visi minētajā plānā paredzētie eksperimenti bija atkārtoti divas reizes un iegūtie rezultāti apstrādāti 
pēc attiecīgās metodikas. Rezultātā iegūts šāds pētāmās etiķskābes iegūšanas procesa vienādojums, 
kur ar „y” apzīmēts etiķskābes iznākums procentos no teorētiski iespējamā: 

 119,0058,0805,0840,79 tmy . 

Izrēķinātais pēc iegūtā vienādojuma etiķskābes iznākums pie maksimāliem deacetilēšanas procesa 
parametriem sastāda 98,27% no teorētiski iespējamā, bet eksperimentāli atrastais etiķskābes 
iznākums šinī gadījumā ir 98,85% no teorētiski iespējamā. Starpība starp šiem diviem rezultātiem ir 
tikai 0,58%. Tas nozīmē, ka iegūtais vienādojums adekvāti apraksta pētāmo procesu.  

Izmantojot iegūtos rezultātus un arī ņemot vērā, ka etiķskābes, tā arī mikroporainu oglekļa sorbentu 
iegūšanu, optimālie hemiceluložu deacetilēšanās procesa parametri ir: katalizatora daudzums 2,0% no 
a.s.k., temperatūra 167

o
C un procesa ilgums 35 min. Etiķskābes iznākums šajā gadījumā ir 95,3% no 

teorētiski iespējamā.  

Lignocelulozes atlikumu pēc sērskābes neitralizācijas, izžāvēšanas un samalšanas granulēja 6 mm 
granulās, kuras pārogļoja nepārtrauktas darbības rotējošā pilottermoreaktorā (600

o
C, 30 min), 

iegūstot 30% kokogļu no abs. sausas lignocelulozes masas (a.s.m.). Iegūtās no deacetilētās koksnes 
(DAK) kokogles aktivē laboratorijas iekārtā: temperatūra 850-870

o
C, pārkarsēta ūdens tvaika un DAK 

ogļu attiecība pēc masas 3:1, procesa ilgums 60 min vidējais aktivēto ogļu iznākums 46,6-53,7% no 
negaistošā oglekļa masas. 

Lai mainītu aktivēto ogļu poru virsmas ķīmiskās īpašības un samazinātu pelnu un sēra saturu, tās 
oksidēja ar 7 M un 14 M slāpekļskābi 95 un 105

o
C temperatūrā. Reaģents izvēlēts kā maigāks 

oksidētājs, salīdzinot ar gaisu. Oksidācija ar 7 M slāpekļskābi pie 95
o
C parādīja, ka pelnu saturs 

samazinājās līdz 5-7% no a.s.m., bet sēra saturs līdz 0,12-0,15% no a.s.m. 

Sorptometriskie mērījumi parādīja, ka samazinās mikroporu un summārais poru tilpums: ja oksidē ar 7 
M HNO3, tad 1-5 stundu laikā par 25-28%, bet ja koncentrācija ir 14 M, tad pēc 3-5 stundām pat par 
60-68% no sākotnējā. Samazinās arī BET virsma no 1320 m

2
/g līdz 400-600 m

2
/g oksidējot ar 14 M 

HNO3 un līdz 950-1000 m
2
/g 7 M HNO3 gadījumā. Samazināšanās saistīta ar slāpeklim nepieejamu 

mikroporu veidošanos, kam iemesls ir skābekli saturošo funkcionālo grupu piesaistīšanās aktīvajiem 
oglekļa atomiem ar brīvu valenci, kuri izvietojas uz oglekļa kristalītu plaisu šķautnēm. Funkcionālās 
grupas noslēdz slāpeklim ieeju porās un sorptometrs šīs slēgtās mikroporas neuzrāda. 

Atbilstoši oksidācijas pakāpei, kuru raksturo skābekļa daudzuma pieaugums no 6-7% līdz 21,4% (7 M 
HNO3, 5 st.) un 28,6% (14 M HNO3, 5 st.), krasi pieaug skābo karboksila grupu saturs, kura 
proporcionāla slāpekļskābes koncentrācijai un reakcijas laikam, sasniedzot maksimumu 1,66 mM/g (7 
M HNO3, 3 st.) un 3,79 mM/g (14 M HNO3, 3 st.). Veidojas arī fenola hidroksili – 0,37 mM/g (7 M 
HNO3, 5 st.) un 0,25 mM/g (14 M HNO3, 3 st.). 

Pētījumi par oksidēto aktivēto ogļu sorbcijas kinētiku veikti, izmantojot dažādas metilēnzilā 
koncentrācijas (100; 200 un 300 mg/g ogles). Salīdzinājumam izmantoja neoksidētas aktivētās ogles. 
Palielinoties adsorbāta koncentrācijai sorbcijas ātrums palielinās. Sorbcijas kinētika labi atbilst pseido 
otrās pakāpes reakcijas modelim. Tamdēļ, saskaņā ar esošo teoriju (Tans, 2007, Oliveira, 2008), 
oksidēto aktivēto ogļu gadījumā adsorbciju limitējošā ir hemosorbcija. Sorbcijas kapacitāte oksidētām 
oglēm 1,5 līdz 2 reizes pārsniedz neoksidēto aktivēto ogļu sorbcijas spēju. 
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Oksidācijas izsauktās izmaiņas aktivēto ogļu poru struktūrā un to virsmas ķīmiskajā sastāvā maina to 
sorbcijas kapacitāti pret neitrāliem adsorbātiem: par 40-50% (no 1056 līdz 510 mg/g) samazinās joda 
sorbcijas, bet ievērojami palielinās (3-5 reizes) tilpīgāku molekulu sorbcijas (metilēnzilais no 25 mg/g 
līdz 120 mg/g; metilvioletais - no 21 mg/g līdz 65-90 mg/g). 

Pārbaudīta oksidēto aktivēto ogļu kapacitāte piesaistot ūdeni piesārņojošo stipri skābo 
pentahlorfenolu. Oksidētu ogļu (14 M HNO3, 3 st.) pilna sorbcijas kapacitāte ir 366 mg/g 
pentahlorfenola, salīdzinot ar 179 mg/g neoksidētām oglēm. Šādu efektu nevar izskaidrot ar poru 
izmēru paplašināšanos, jo summārais poru tilpums un virsma ir samazinājušies. Iemesls ir sarežģītāka 
adsorbenta un adsorbāta fizikāli – ķīmiska mijiedarbība poru virsmas ķīmisko īpašību izmaiņu 
rezultātā. 

Aktivēto ogļu oksidācijas mērķis ir ievadīt skābekli saturošas funkcionālās grupas (karboksila, laktona, 
karbonila, fenola un enolgrupas), kas aktivēto ogļu poru virsmai piešķir hidrofīlas īpašības, jo sorbējot 
no ūdens vides lielāka nozīme ir poru virsmas kompleksiem nekā to virsmas laukumam. 

05.1557 Biotehnoloģiskās metodes koksnes komponentu modificēšanā un 

funkcionalizēšanā 

Zinātnes nozare - Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija; 
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Uldis Viesturs, Dr.habil.sc.ing. 

Projekta pirmajos gados galvenokārt tika pētīti šķiedru enzimatiskās balināšanas mehānismi, meklēti 
optimālie režīmi, pilnveidotas starpproduktu analīžu metodikas (šķidruma hromatogrāfija). Risinājām 
makulatūras atkrāsošanas problēmas, kombinējot bioenzimatiskās un ķīmiskās tehnoloģijas. Darbs 
tika veikts ar Dānijā ražotiem komerciāliem preparātiem – celulāzi (Celluclast 1.5L), lipāzi (Resinase 
2X) un abu šo fermentu maisījumu. Arī Pulpzyme HC. Darba mērķis – pētījumi fermentu un to 
maisījuma pielietošana tonera drukas maksimālai atdalīšanai no lāzera printeru papīra celulozes 
šķiedras un daļiņu samazināšanai līdz izmēriem, kas būtu piemēroti izvadīšanai no vecpapīra 
suspensijas. Tika lietoti vairāki paņēmieni krāsas vai/un tonera daļiņu izvadīšanai (aizvākšanai) no 
vecpapīra suspensijas, piemēram, mazgāšana, sijāšana, flotācija, izgulsnēšana u.c. Mūsu darbā pēc 
celulozes šķiedras bioloģiskās apstrādes – fermentatīvās hidrolīzes, kad toneris sašķelts sīkākās daļiņās 
un atdalīts no šķiedras, to aizvākšanai izmantota flotācijas metode, jo, pēc mūsu uzskatiem, tā ir 
vispiemērotāka daļiņu pilnīgai izvadīšanai no suspensijas. Krāsu daļinu flotācijai izmantojām 
modificētu 01.03369 projektā izstrādāto bioreaktoru. Konstatēts, ka ksilanāzes „Pulpzyme HC” 
izmantošana (50C, 30-90 min.) ļauj samazināt hloru saturošo reaģentu patēriņu par 15-25%, taču, lai 
iegūtu papīru ar gaišuma pakāpi ap 90 %ISO , nepieciešams izmantot hlora dioksīdu ClO2. 

Kopumā plānotie pētnieciskie mērķi tika sasniegti. Veicot laboratorijas un rūpnieciska mēroga 
eksperimentus, konstatējām, ka enzimatiskā celulozes šķiedru balināšana tehniski iespējama un 
efektīva. Tomēr fermentu cenas pagaidām ir par augstu, lai šīs tehnoloģijas ieteiktu regulārai 
izmantošanai. Taču atsevišķos gadījumos, kombinējot ar citām metodēm, kā arī pakāpeniski 
samazinoties ksilanāžu cenām, biobalināšanas tehnoloģijas var tikt pielietotas. 

Vienlaicīgi ir skaidrs, ka biotehnoloģisko metožu pielietošana pārkoksnēto biomasu un atsevišķu to 
komponentu apstrāde ir ļoti daudzsološa, jo ekoloģiskā drošība, ilgspējīga attīstība, energotaupība, 
blakusproduktu otrreizēja izmantošana (recycling) ir galvenie atslēgas vārdi, t.sk. koksnes dziļās 
pārstrādes tehnoloģijām. Lielos vilcienos tas, īpaši ekoloģiskais akcents, nozīmē ķīmisko metožu 
iespējamu daļēju, vai pilnīgu aizstāšanu ar bioloģiskajām koksnes un tās komponentu pārstrādē. 

Pēc celulozes, hemicelulozes ir otrais svarīgākais biomasas (koksnes un lauksaimniecības augu) 
komponents, tā saturs ir 25-35% no biomasas. Hemiceluložu izmantošana ir aktuāls un svarīgs ES 
mērķis, par ko liecina COST D 29 akcijas programma, kur kā partneris ir iesaistīts LV KĶI. Programma 
paredz pilnīgāku atjaunojamo bioresursu (koksnes un lauksaimniecības augu) izmantošanu, pielietojot 
jaunas videi draudzīgas tehnoloģijas. Hemiceluložu izdalīšanai un funkcionalizēšanai izmanto pārsvarā 
biotehnoloģiskās apstrādes, šādi samazinot kaitējumu dabai no ķīmiskās rūpniecības. 

Mūsu darbā ir parādīts, ka, apstrādājot koksnes celulozi ar fermentiem un izmantojot sārmaino 
ekstrakciju pie pazeminātām temperatūrām, hemiceluložu iznākumu var būtiski palielināt, arī 
hemiceluložu izdalīšanai no kokapstrādes un lauksaimniecības augu atkritumiem. Izdalītās 
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hemicelulozes tālāk funkcionalizētas, lai iegūtu vērtīgus produktus. Sumarizējot hemiceluložu sadaļu, 
izpētītas iespējas pielietot biotehnoloģiskās metodes izolējot no tehniskiem atkritumiem 
(lauksaimniecības un kokrūpniecības) hemiceluložu saturošus produktus un viņu tālāka 
funkcionēšana. Hemiceluložu pētījumu daļa būtiski samazināta, parādoties WPP, kurā uzsākts 
subprojekts ‘’Bioloģiski aktīvu hemicelulozes saturošu preparātu izstrāde’’. 

Visgrūtāk funkcionalizējamais un modificējamais koksnes polimērs ir lignīns. Šajās aktivitātēs 
pagaidām dominē ķīmiskās metodes. Tādēļ mūsu projektā g.k. paredzēta bioloģisko metožu 
izmantošana produktu izvērtēšanā. Meklētas modificētā lignīna produktu pielietošanas iespējas augu 
auglības celšanā, kontaminētu augšņu rekultivācijā. 

Kā izejvielas izmantots hitozāns un koksnes pārstrādes lignocelulozes atkritumi, t.sk. no koksnes 
kompleksa izdalīts lignīns un koksnes mehāniskas pārstrādes cietfāzes fermentācijas produkts. 

Hitozāns pieder pie glikozoamīnu, dabas polisaharīdu, grupas, kurus plaši izmanto kā sintētisko un 
dabas polimēru īpašību, tai skaitā bioloģiskas aktivitātes, modifikatorus. Hitozāna aizsardzību uz 
augiem (noturība pret fitopatogēniem) kopumā ar vērtīgām fizikāli-ķīmiskām īpašībām un polikatjona 
dabu, ļauj apskatīt hitozānu kā perspektīvo modifikatoru lignocelulozes fitomasas pārstrādes lignīn-
saturošu atkritumiem, kas domāti izmantošanai lauksaimniecībā, t.sk. biozemkopībā. Ņemot vērā 
lignīna in vivo protektora iedarbību un izdalīto lignīna preparātu bioloģisko aktivitāti, kā arī lignīna 
daudzpusīgo pozitīvo lomu augsnes biocenozē, var savukārt sagaidīt hitozānam raksturīgo iedarbības 
uz augiem efektu pastiprināšanos. 

Veikta lignīna mehanoķīmiskā modifikācija ar hitozānu, mainot reaģentu masu attiecības un cietfāzes 
mijiedarbības režīmu. Iegūtie modifikācijas produkti raksturoti, izmantojot diferenciālo izvērses 
kalorimetriju, Furje transformācijas infrasarkano spektroskopiju, elektronisko paramagnētisko 
rezonanses spektrodkopiju un ķīmiskās analīžu metodes. Produktu bioloģiskā aktivitāte novērtēta kā 
iedarbība uz sēklu dīgšanas spēju, kā arī uz dīgļu un sakņu garumu. Mehānoķīmiskas mijiedarbības 
režīmi, kas nodrošina paraugu ar augsto bioloģisko aktivitāti veidošanos uz izdalīta lignīna pamata, 
adoptēti izejvielai, kas iegūta koksnes mehāniskas pārstrādes lignīn-saturošu atkritumu cietfāzes 
fermentācijas rezultātā. Laboratorijas apstākļos izstrādāti aktīvāko produktu paraugi mikrolauku 
izmēģinājumiem. 

05.1558 Mikroturbulenci pastiprinošu konstrukciju un biosintēzes režīmu izstrādāšana un 

automatizācija dispersijas pakāpes un produktivitātes uzlabošanai bioreaktoros ar 

vairākfāžu darba vidi 

Zinātnes nozare - Molekulārā bioloģija un virusoloģija, mikrobioloģija un biotehnoloģija; 
Fundamentālo pētījumu projekts; vad. Uldis Viesturs, Dr.habil.sc.ing.  

Daļa turbulences klasisko teoriju piekritēju vēl tagad apšauba turbulences ietekmes iespējamību, 
balstoties uz to, ka Kolmogorova turbulences mikromērogs ir ievērojami lielāks par šūnu izmēriem, 
tātad no šī viedokļa turbulence it kā nevarētu tieši iedarboties uz šūnu. Tomēr šīs problēmas 
teorētisko un eksperimentālo pētījumu rezultātā noskaidrots, ka fermentāciju vides maisīšanas 
intensitāte ietekmē: 

1. Procesu produktivitāti – ne tikai caur masu apmaiņu, bet arī komplicētāku mijiedarbību 
rezultātā. 

2. Šūnu morfoloģiju – ne tikai mehānisku spēku ietekmē, bet arī šūnā noritošo procesu izmaiņu 
rezultātā. 

3. Fermentu aktivitāti – kā šūnu iekšienē, tā arī kultūršķīdumā. 

4. Biosintēzes ceļā iegūto produktu īpašības – biopolimēru vidējo molekulmasu, dažādu 
metabolisma produktu daudzumu attiecības, kā arī izvēli starp alternatīviem produktu variantiem. 

5. Iegūto produktu īpašības un fermentu aktivitātes ne tikai to biosintēzes laikā, bet arī to 
tālākās apstrādes gaitā pēc izdalīšanas no kultūršķīduma vai dezintegrētām šūnām. 

Līdz šim visi turbulences ietekmes uz šūnām pētījumi veikti iespējami konstantos apstākļos – 
galvenokārt laboratorijas mēroga hemostatos ar viena eksperimenta robežās konstantu maisītāja 
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ātrumu. Diemžēl reālos rūpnieciskos procesos šādus apstākļus neizdodas nodrošināt: vides cirkulācijas 
plūsmai pārvietojoties pa aparāta tilpumu, plūsmā ietvertās šūnas pārmaiņus nokļūst maisītāja tiešās 
iedarbības zonā (augsta turbulences intensitāte, krasi spiediena gradienti, liels masu un siltuma 
apmaiņas ātrums) un reaktora periferiālos apgabalos (neliela turbulences intensitāte, zemāks pO2 
līmenis, palēnināta masu un siltuma apmaiņa, nereti arī atšķirīga temperatūra un spiediens). No 
šādām cikliskām svārstībām (pārsvarā spiediena, substrātu un O2 koncentrācijas) nav iespējams 
izvairīties arī erlifta, barbotāžas u.c. aparātos bez mehāniskā maisītāja. Ciklisko svārstību amplitūdu un 
frekvenci mainījām, mainot uz vārpstas uzmontēto maisītāju skaitu, kolonas augstumu un tamlīdzīgi. 
Mēģinājām matemātiski modelēt parametru ciklisku svārstību ietekmi uz procesa gaitu. Šādi 
matemātiskie modeļi varētu būt noderīgi ķīmiskiem procesiem, kuri nekavējoties atsaucas uz ārējo 
parametru izmaiņām, taču biotehnoloģijā izmantojamām šūnām nepieciešams laiks, lai pielāgotos 
ārējo apstākļu izmaiņām, tādēļ šūnas atbildes reakcija seko ar lielāku vai mazāku nobīdi laikā, bet 
reālās šīs laika nobīdes vērtības nav zināmas, un tas padara neiespējamu ticamu procesa matemātisko 
modelēšanu bez eksperimentāli iegūtiem datiem.  

Tātad minētajos turbulences faktoru ietekmes pētījumos galvenās metodes bija ciklisku svārstību 
radīšana t.s. izmantojot dažādas, galvenokārt pašu izveidotas ģeometriski nelīdzīgas bioreaktoru 
konstrukcijas. 

Otra, ne mazāk svarīga, ar augšminēto saistīta problēma bija reoloģisko kritēriju pastiprināta izpēte, jo 
līdz šim tika uzskatīts, ka tie galvenokārt korelē ar biomasas un substrātu/sintēzes gala produktu 
koncentrācijām. Taču, ņemot vērā augšminēto (4. un 5.p.), situācija būtiski sarežģījās un prasīja jaunus 
pētījumus. 

Trešais pētījumu apakšvirziens skāra producentu morfoloģiju, fizioloģiju un produktivitāti 
fermentācijās ar oscilējošiem samaisīšanas režīmiem. Maisīšanas oscilāciju gadījumā ievērojami 
samazinās biomasas uzkrāšanās līmenis producēšanas fāzē un process tiek novirzīts uz metabolīta – 
piemēram citronskābes sintēzi. Maisītāja prognozētā ieslēgšanas-izslēgšanas režīmā, iespējams, ir 
mazāk traumējoši hidrodinamiskie apstākļi, kuros veidojas specifiska, atšķirīga producenta 
morfoloģija, kas var būt par iemeslu augstākai A.niger produktivitātei.  

Lai arī konstatējām, ka bioprocesā samaisīšanas oscilāciju gadījumos ir augstāka biokultūras 
produktivitāte, taču, lai precīzi izvērtētu ievadītās jaudas efektivitāti, salīdzinājām patērētās 
samaisīšanas enerģijas datus oscilāciju gadījumos vai bez tām. 

Kā viens no iespējamiem parametriem bioprocesu efektivitātes uzlabošanai tika izmēģināta 
impulsveida aerācija. Sekundāro metabolītu biosintēzes procesos idiofāzē, kad biomasas 
koncentrācija vairs būtiski nepalielinās un augsti viskozas vides apstākļos ir mazāka producenta jutība 
pret cirpi, iespējama impusveida aerācijas realizācija uz paaugstināta maisītāja griešanās ātruma fona. 
Šādi samazinās aerācijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, dodot papildus procesa ekonomiju.  

Kā īpašu mikroorganismu grupu procesa parametru oscilāciju sakarā izvēlējāmies raugus to 
vispazīstamāko un visplašāk lietojamo pārstāvi – Saccharomyces cerevisiae . Kā zināms, raugiem ir 
raksturīga metabolisma pārslēgšanās no aerobā uz anaerobo atkarībā no pO2 fermentācijas vidē. 
Savukārt pO2 ir atkarīgs kā no aerācijas, tā arī no maisīšanas intensitātes. Aerobajam procesam 
raksturīga intensīva biomasas augšana, bet anaerobajam – substrāta pārstrāde etanolā. Tas nozīmē, 
ka pēc biomasas un etanola koncentrāciju izmaiņām ir iespējams samērā vienkārši konstatēt kultūras 
atbildes reakciju uz aerācijas un maisīšanas intensitātes oscilācijām.  

Strādājam arī ar kultūru Zymomonas mobilis. 

Vēl jāatgādina iepriekšējā projekta rezultāti ar micēliju veidojošām kultūrām Aspergillus niger, 
Fusicoccum amygdali, Fusarium moniliforme (Chem.Biochem.Eng.Q., 2005.,19, 359-366.) 

Ceturtais virziens izrietēja no nepieciešamības veidot augšminētiem eksperimentiem nepieciešamo 
aparatūru un mērinstrumentus. Faktiski šīs konstrukcijas ieguva plašāku pielietojumu ( pieprasījumu). 
Šobrīd mūsu lietošanā un arī tirgū ( Vācija, Šveice, Krievija u.c.) atrodami: 

- vairāku konstrukciju bioreaktori, tai skaitā ar magnētisko piedziņu. 

- Bioprocesu kontroles un vadības sistēmas, piemēram, BIO 3 u.c. 
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Šie produkti izveidoti ar A/S BC spēkiem, izmantojot augšminēto pētījumu teorētiskās atziņas. 
Pētījumu rezultāti tiek regulāri publicēti dažādu līmeņu žurnālos un diskutēti konferencēs.  

04.1272 Koksnes īpašību un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte 

Zinātnes nozare - Mežzinātne; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Jānis Dolacis, Dr.sc.ing.  

Koksnes īpašību pētījumi. Noteiktas Latvijas pamatsugu un saldā ķirša koksnes fizikāli mehāniskās un 
optiskās īpašības un to novecošanās ekspluatācijas un uzglabāšanas laikā. Koksnes izstrādājumi ar 
laiku maina savus optiskos raksturlielumus – koksne noveco. Šo īpašību prognozēšanai nepieciešams 
pētīt koksnes novecošanās mehānismus. Pēdējā laikā par būtiskām, bet nepietiekoši pētītām īpašībām 
tiek atzītas koksnes optiskās īpašības un sevišķi tās baltuma pakāpe. Optiskās īpašības svarīgi ir zināt 
veidojot telpu interjeru un mēbeles. Sevišķi būtiski tas ir saplākšņu ražošanā, jo pēdējā laikā pircēji 
labprātāk iegādājas gaišāku toņu saplāksni – tā saucamo Somijas saplāksni, kura atstarošana ir par 3 
līdz 4 % augstāka nekā Latvijā ražotajam saplāksnim. To nosaka bērzu suga, augsnes apstākļi, meža 
augšanas tips, klimatiskie apstākļi, augsnes minerālais sastāvs, koksnes struktūra u.c. Pūkainā bērza 
koksnei atstarošanas koeficients ir par 3,86 % lielāks, nekā kārpainā bērza koksnei. Ar to izskaidrojams 
Somijas „gaišo” saplākšņu fenomens, jo ziemeļkaimiņiem pārsvarā aug pūkainais bērzs (80 %) un tikai 
20 % aizņem kārpainais bērzs, bet Latvijā šo sugu sastāvs ir pretējais – 20 % pūkainais un 80 % 
kārpainais bērzs. Viens no ražošanas procesiem, kas ietekmē finieru atstarošanu ir žāvēšana un mitro 
finieru izturēšanas ilgums pēc lobīšanas. Ražojot plātņu materiālus (finieris, saplāksnis, finierētās 
kokskaidu plātnes, citu materiālu finierēšana u.c.) pielieto finierkluču hidrotermisko apstrādi, 
izmantojot racionālus žāvēšanas režīmus un saplākšņu salīmēšanu. Optiskās īpašības atkarīgas no 
mitruma, žāvēšanas temperatūras un presēšanas ilguma. Atstarošanas lielums izžāvētajam finierim 
palielinās atkarībā no parauga dziļuma, kad noslīpē no virsas. Bērza koksnes atstarošanas lielums 
samazinās palielinoties presēšanas ilgumam un temperatūrai.  

Konstatēts, ka kārpainā bērza koksne ir noturīgāka pie visiem ekspluatācijas apstākļiem, salīdzinot ar 
pūkainā bērza koksni. Kārpainā bērza saplākšņa atstarošanas koeficienta samazinājums telpā sastāda 
79 % no pūkainā bērza atstarošanas koeficienta, ārā zem nojumes – 43 % un zem klajas debess – 47 %. 
Pakļaujot šo abu sugu saplākšņus ultraviolētā (UV) starojuma ietekmei ar devu 35 W/m

2
, konstatēts, 

ka labākā noturība pret UV- starojumu ir kārpainā bērza koksnei salīdzinājumā ar pūkainā bērza 
koksni. Parādīts, ka ar saplākšņu ražošanas tehnoloģijas izmaiņām var regulēt bērza koksnes finieru un 
saplākšņu optiskās īpašības. Šīs pētījums dod oriģinālu informāciju šajā jomā un ļauj pilnveidot 
saplākšņu ražošanas tehnoloģiju, kas dod iespēju paaugstināt materiāla vērtību. Tas dod jaunas 
zināšanas par Latvijas koku sugu īpašībām, modificējot un uzlabojot to dekoratīvās īpašības, kas 
palielina konkurētspēju un tirgus vērtību. Saldā ķirša (Prunus avium L.) koksnei noteikti šādi 
raksturlielumi: svaigi cirstas koksnes mitrums Wsvc = 53 %, vidējais gadskārtu platums resgalī 3,2 mm, 
blīvums ρ12 = 664 kg/m

3
, ūdens uzsūktspēja Wmax=106 %, rukums tangenciālā virzienā 10,7 %, radiālajā 

virzienā 5,1 %, tilpumā 15 %, uzbriešana tangenciālā virzienā 12 %, radiālajā virzienā 5,3 %, tilpumā 
17,6 %. Pēc optiskajām īpašībām atstarošanas koeficients L* perifērijas daļā tangenciālajā plaknē ir 
67,33 %, un radiālajā plaknē – 61,52 %, bet centrālajā daļā attiecīgi 59,96 % un 62,95 %. Ekstraktvielu 
daudzums spirta-benzola maisījumā sastāda 3,95 %, pelnu saturs – 1,2 %, bet stumbra koksnes 
sadedzes siltums sastāda 18,6 MJ/kg. Cietība pēc Brineļa aksiālajā virzienā HB=54,0 MPa, cirpes 
robežstiprība tangenciālajā virzienā τtg = 43,4 MPa, un radiālajā virzienā τra = 40,8 MPa, robežstiprība 
spiedē aksiālajā virzienā ςsp = 49,0 MPa. Robežstiprība liecē ςliece = 78,9 MPa, elastības modulis E = 8,6 
GPa, pie kam tas ir lielāks stumbra centrālajai daļai, nekā perifērijas daļai. Parādīts, ka saldā ķirša 
koksnes fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumiem starp stumbra šķērsgriezuma centrālo un malējo 
perifērijas daļu lielas atšķirības nav. Iegūto rezultātu praktiskā nozīme izpaudīsies kā jaunu izejvielu 
iekļaušana kokapstrādes rūpniecībā (iekļaut līdz šim mazizmantos koku sugas), piemēram, saldā ķirša 
koksnes plašākai pielietošanai un plantāciju ierīkošanai, pēc kuras patlaban pasaulē vērojams liels un 
stabils pieprasījums. 

Energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte. Sakarā ar tradicionālo energonesēju sadārdzināšanos, 
siltuma un elektroenerģijas ražošana, izmantojot alternatīvos enerģijas avotus un, pirmkārt, 
energokoksni, kļūst arvien aktuālāka. Noteikts sadedzes siltums 30 dažādu sugu koksnēm, to mizas un 
atlieku kurināmā veidiem. Eksperimentāli atrasts rūpnieciski izmantojamo kurināmo šķeldu vidējais 
pelnu saturs (A = 3,39 %) un mitrums Wrel = 53,2 %. Izejot no tā, aprēķināta 1 tonnas kurināmo šķeldu 
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enerģētiskā vērtība ir hnet = 2,04 MWh/t. Noteikti mežizstrādes atlieku kā energokosnes raksturlielumi: 
zaru šķelda - pelnu saturs A=4,6 %, sadedzes siltums Qz=18 793 kJ/kg ; priedes skujas – pelnu saturs 
A=2,23 %; sadedzes siltums Qz=20 488 kJ/kg, sēra saturs S = 0,069 %, hlora saturs Cl=0,027 %; egles 
skujas – pelnu saturs A=3,64 %, sadedzes siltums Qz=18 657 kJ/kg, sēra saturs S=0,055 %, hlora saturs 
Cl=0,019 %; celmu šķelda - mitrums Wrel=48,2 %, pelnu saturs A=23,76 %. Svaigi cirsto atlieku mitrums 
no 55 % ziemā, vasaras vidū atliekām cirsmā sasniedz 25 %, atliekām kaudzē ap 40 % un šķeldām ap 
46 %. Glabājot tās līdz ziemai – mitrums pieaug atliekām kaudzē un šķeldām līdz ~ 53 %, bet atliekām 

cirsmā – līdz 42 %. Šķeldu uzglabāšana. Pārbaudot šķeldu kaudzi, kuras augstums bija 8  12 m, bet 

tilpums: ap 60 000 m
3
, temperatūra kaudzē dažādās vietās 0,50,8 m dziļumā bija +47

o
C; +50

 o
C; 

+55
o
C; +63

o
C; +68

o
C un tur notika pašaizdegšanās. Pašaizdegšanās iemesli: iekļāvumi – smalkne, 

trupējums, mizas, akmeņogļu smalkumi, metāliskie un citi nekoksnes iekļāvumi. Noteiktas sekojošo 
koksnes biomasas veidu 1 m

3
 enerģētiskā vērtība – cik kubikmetru materiāla vajadzīgs 1 MWh ieguvei: 

svaiga bērza miza – 0,86 m
3/

MWh, mežizstrādes atlieku šķeldas (W = 20 %) – 1,105 m
3/

MWh, 
mežistrādes sīkkoksne svaigi cirsta – 1,165 m

3/
MWh, mežizstrādes atlieku šķeldas svaigi cirstas – 2,088 

m
3/

MWh, mežizstrādes atliekas svaigi cirstas no kaudzes – 2,457 m
3/

MWh. 

05.1560 Latvijas perspektīvo koku sugu koksnes struktūra un fizikāli mehāniskās īpašības 

Zinātnes nozare - Mežzinātne; Fundamentālo pētījumu projekts;  
vad. Jurijs Hrols†, Dr.habil.chem. (no 2008. gada 9. maija Jānis Dolacis, Dr.sc.ing.) 

Projekta ietvaros tika pētīta Latvijā augušu melnalkšņu (Alnus glutinosa) un baltalkšņu (Alnus incana) 
koksnes īpašības un to izmaiņas stumbra horizontāljā un vertikālajā plaknē. Tika noteiktas koksnes 
fizikālās un fizikāli mehāniskās īpašības, kā arī ar šīm īpašībām saistītie koksnes struktūras rādītāji. 

Pētījums parādīja, ka, ne melnalkšņiem, ne baltalkšņiem nav būtiskas pētīto parametru atšķirības 
kokiem no dažādiem Latvijas reģioniem. Toties abām pētītajām sugām viena stumbra ietvaros koksnes 
īpašības atkarībā no lokalizācijas vietas būtiski atšķiras. Melnalksnim gadskārtu platumi, kas raksturo 
koka augšanas intensitāti, maz atšķiras dažādos stumbra augstumos, bet līdz ½ stumbra augstuma 
ievērojami platākas gadskārtas ir stumbra centrālajā daļā – vidēji 2,7 mm, salīdzinot ar perifēro daļu, 
kur vidējais gadskārtu platums ir 1,5 mm. Arī baltalksnim tika konstatēta līdzīga tendence, tikai 
gadskārtas ir salīdzinoši platākas un arī atšķirība starp gadskārtu platumiem perifērajā un centrālajā 
daļā lielāka – attiecīgi 1,8 mm perifērajā daļā un 3,8 mm centrālajā daļā.  

Pārējās pētītās īpašības abām sugām būtiski neatšķīrās pa stumbra diametru, bet bija atšķirīgas 
dažādos stumbra augstumos. Baltalksnim salīdzinot ar melnalksni ir lielāks trauku skaits uz 1mm

2
, bet 

tie ir ar mazāku
 
vidējo šķērsgriezuma laukumu, taču šie parametri pa stumbra augstumiem abām 

sugām mainās līdzīgi – trauku skaits virzienā uz galotni pieaug, bet to šķērsgriezuma laukumi 
samazinās un rezultātā traukum īpatsvars laukuma vienībā melnalksnim ir nedaudz augstāks (26,1 %) 
kā baltalksnim (28,4).  

Veikti pētījumi par baltalkšņa un melnalkšņa koksnes anatomisko, fizikālo un mehānisko īpašību (poru 
skaits 1 mm

2
, poru šķērsgriezuma laukumi mkm

2
, poru īpatsvars gadskārtā, gadskārtu platums, 

blīvums, ūdens un mitruma uzsūcamība, rukšana, uzbriešana, pretestība cirpei, spiedes pretestība, 
bīdes pretestība) īpatnībām un izmaiņām stumbra vertikālajā un horizontālajā plaknē, kā arī, lai 
noskaidrotu likumsakarības, kādas pastāv starp melnalkšņa un baltalkšņa koksnes anatomiskajiem 
parametriem un fizikālajiem un mehāniskajiem rādītājiem. Paraugi no katra pētāmā koka stumbra tiek 
ņemti četros augstumos atsevišķi no stumbra perifērās un centrālās daļas.Parādīts, ka baltalkšņa 
koksnei pretestība bīdei par 8 % palielinās virzienā no resgaļa uz galotni līdz ar poru skaita 1 mm

2
 

palielināšanos tajā pašā virzienā par 42 % (pie kam poru šķērsgriezuma laukumi virzienā no resgaļa un 
galotni samazinās par 56 %, bet poru īpatsvars pieaug par 34 %). Līdzīga sakarība, bet ne tik noteikta 
novērojama melnalkšņa koksnei. Bīdes pretestība palielinās tikai par 4 % virzienā no resgaļa uz galotni 
līdz ar poru skaita 1 mm

2
 palielināšanos tajā pašā virzienā par 96 % (pie kam poru šķērsgriezuma 

laukumi virzienā no resgaļa un galotni samazinās par 54 %, bet poru īpatsvars pieaug par 27 %). 
Pretestība spiedei baltalkšņa koksnei palielinās no resgaļa uz galotni perifērajā daļā par 10 %, bet 
centrālajā daļā – par 19 %, blīvumam palielinoties attiecīgi par 8 % un 16 % (gadskārtu platums 
perifērajā daļa praktiski vienāds ~ 1,8 mm, bet centrālajā daļā tas samazinās no 4 mm resgalī līdz 2,2 
mm virzienā uz galotni). Pretestība spiedei melnalkšņa koksnei palielinās no resgaļa uz galotni 
perifērajā daļā par 17 %, bet centrālajā daļā – par 18 %, blīvumam palielinoties attiecīgi par 8 % un 4% 
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(gadskārtu platums perifērajā daļa pieaug no 1,5 mm līdz 2,2 mm, bet centrālajā daļā tas samazinās 
no 2,5 mm resgalī līdz 2,3 mm virzienā uz galotni). Pretestība cirpei baltalkšņa koksnei palielinās no 
resgaļa uz galotni par 8 %, blīvumam palielinoties attiecīgi par 10 % (gadskārtu platums perifērajā daļa 
praktiski vienāds ~ 1,8 mm, bet centrālajā daļā tas samazinās no 4 mm resgalī līdz 2,2 mm virzienā uz 
galotni). Pretestība cirpei melnalkšņa koksnei palielinās no resgaļa uz galotni perifērajā daļā par 12%, 
blīvumam palielinoties attiecīgi par 4 % (gadskārtu platums perifērajā daļa pieaug no 1,5 mm līdz 2,2 
mm, bet centrālajā daļā tas samazinās no 2,5 mm resgalī līdz 2,3 mm virzienā uz galotni). Atrasta 
korelācija starp dažiem baltalkšņa un melnalkšņa mehāniskajiem raksturlielumiem un koksnes 
anatomiskajiem elementiem. 

4.1.4. IZM finansēti vai līdzfinansēti projekti (TOP, EUREKA, COST, ES u.c) 

1. ES 04-42 Lignosilicija preperātu ietekme uz koku stādu sakņu struktūrām unn mikorizas 
dinamiku. 2004.-2008. 

2. ES 04-59 Analītiskās metodes koksnes un celulozes ķīmijā (COST E41 projekta atbalsts) 06.2004-
06.2008 

3. ES 06-12 1-22/20 Pašatjaunojošos polimeru materiālu biotehniskā funkcionalizācija” 
(27.12.2006-18.12.2010)  

4. ES 07-06 17-12/09 Papīru veidojošo šķiedru mikrostruktūras un īpašību pētījumi, izmantojot 
jaunas tehnoloģijas (04.06.2007-01.06.2010) A.Treimanis 

5. ES07-33 17-12/21 Līgums par Eiropas Savienības zinātnes programmas COST projekta realizāciju 
(06.09.2007-30.12.2008.)  

6. ES07-23E 17-12/23 Videi draudzīgas paātrinātas biotehnoloģijas izstrāde piena un gaļas 
pārstrādes uzņēmumu ražošanas atkritumu- savākto tauku utilizācijai (08.2007-08.2009). 

7. ES07-11E 17-12/03 Paņēmiena izstrādāšana augsnes stabilizatora mēslošana svērtības 
paaugstināšanai.Augsnes stabilizatora ietekme uz meža augsnes un mulču īpašībām, kā arī 
priedes stādu attīstību pētīšana (04.2007-10.2008 ) 

8. 17-22/16 Lignocelulozes atkritumu un tehnisku lignīnu modificēšanas efektīvu paņēmienu 
izstrādāšana polimērkompozītu materiālu ieguvei” (12.2007.- 12.2009.) 

9. 17-22/21 „Naftas produktu saturošu virszemes ūdeņu attīrīšanas problēmas jauni risinājumi” 
(12.2007-12.2009)  

10. LAD310308/S72 Energotaupošu biomasas kombinēto žāvēšanas režīmu izstrāde izmantojot 
pneimoimpulsa žāvēšanas metodi ES 04-59 Analītiskās metodes koksnes un celulozes ķīmijā 
(COST E41 projekta atbalsts), 06.2004-06.2008. 

4.1.5. Meža attīstības fonds (MAF) 

1. 200508/S191 Inovatīvas bērza saplākšņa termiskās modifikācijas tehnoloģijas izstrāde  

2. 070508/5150 Tievkoksnes, kas iegūta no lauksaimniecības transformētajās meža zemēs, īpašību 

raksturojums un konkurētspēja 

4.1.6. ERAF aktivitātes 2.5.1. projekti 

1. Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000090/042 Jaunas siltumizolācijas materiālu poliuretānu 
iegūšanas tehnoloģijas no atjaunoties spējīgas dabas izejvielas-rapšu eļļas 

2. Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000090/042 Latvijas tievkoksnes un pārstrādes produktu 
tehnoloģiskās īpašības un to uzlabošana 

3. Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000054/026 Reoloģisko īpašību indikators kā biomasas 
iegūšanas un citu ražošanas procesu kontroles un vadības instruments 

4. Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000022/011 Izpētīt un optimizēt baltalkšņa koksnes 
oksidatīvās termolīzes procesa tehnoloģiju kūpināšanas šķidrumu bez kaitīgo vielu piemaisījuma 
iegūšanai  
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4.1.7. ES sestās un septītās ietvara programmu projekti, starptautisku fondu finansēti 

projekti 

Īstenoto projektu skaits- 18 

Izcilības tīkla projekts: 

1. FP7-203459: The implementation of research potential of the Latvian State Institute of Wood 
Chemistry in the European Research Area (WOOD-NET), 06.2008-05.2011; 

Integrētie projekti: 

2. INCO-2004-509153: A cheap easy-to-handle desalination approach for crop irrigation under 
Mediterranean conditions (IRRISEASOIL), 04.2004-03.2008; 

3. FOOD-CT-2005-006922: Reducing Food Processing Waste (REPRO), 02.2005-01.2008; 
4. 019882: New improvements for ligno-cellulosic ethanol (NILE), 10.2005-09.2009; 
5. Forest Resource Sustainability through Bio-Based Composite Development (FORBIOPLAST), 

2008-2011; 

Koordinācijas un atbalsta projekti: 

6. 200253: Researchers night in Latvia support action (NIGHT LV), 01.08.2007-03.02.2008; 
7. 228657: Materials for people (Fun2Night), 01.07.2008-01.02.2009; 
8. ALFA II-0545-FA-FCD-FI: Sustainable Use of Photosynthesis Products& Optimum Resource 

Transformation (SUPPORT), 2008-2009; 
9. MOBI-513453: Latvian researchers mobility centre establishing and operation (RESMOB-

LATVIA), 08.2005.- 07.2008; 

Dalība COST akcijās:  

10. E37: Sustainebility Though New Technologies For Enhanced Wood Durability (I.Andersone), 
2003-2008; 

11. E38: Woody root processes (G.Teliševa), 2003-2008; 
12. E41: Analytical tools in wood and pulping chemistry (A.Treimanis), 2003-2008; 
13. E48: The Limits of Paper Recycling (L.Beļkova), 2003-2008; 
14. E50: Macromolecules and reaction wood (A.Treimanis), 2005-2009; 
15. E868: Biotechnical functionalisation of renewable polymeric materials (J.Grāvītis), 2006-2010; 
16. IE0601: Wood Science for Conservation of Cultural Heritage (WoodCultHer) (I.Irbe), 2007-2011; 

Tiek vadīta COST akcija:  

17. E54: Characterisation of the Fine Structure and Properties of Papermaking Fibers Using new 
Technologies (vadītājs A.Treimanis), 2006-2010; 

Citi starpvalstu zinātniskie projekti: 

18. Lignin as raw material for chemicals (Ligni Match) (Nordic Invest Centre), 2007-2009. 

7IP projekts: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla 

realizēšana Eiropas Pētniecības telpā (WOOD-NET) 

Pētniecības jomas: Meža produkti; Biomasas pārstrāde; Koksnes zinātne; Koksnes ķīmija. 

Projekta veids: Koordinācijas un atbalsta darbība – Atbalsta darbība; 

7IP projekta numurs: 203459  

7IP uzsaukums: FP7-REGPOT-2007-1;  

7IP Programma: “Kapacitāte”, Sadaļa 4: Pētniecības Potenciāls,  
Aktivitāte: 4.1. Pētniecības potenciāla atraisīšana un attīstība ES konverģences un attālajos reģionos 

Citi saistīti 7IP temati: KBBE: Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija 

Ilgums: 36 mēneši (2008. gada 1. jūnijs – 2011. gada 31. maijs); 

Projekta koordinators: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI), Rīga, Latvija; 

Projekta vadītājs: Dr. Bruno Andersons, LVKĶI zinātniskās padomes priekšsēdētājs; 

Projekta tehniskais vadītājs: Dr. Arnis Kokorevičs. 
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Pamatojums: Mežs ir unikāls atjaunojams resurss, kurš dod būtisku ilgtermiņa ieguldījumu Eiropas un 
Latvijas ekonomikā. Meža sektora nākotnes perspektīvas ir atkarīgas no tā produktu konkurētspējas – 
augstas pievienotās vērtības un spējas apmierināt sabiedrības vajadzības nacionālajā, Eiropas un 
globālajā līmenī. To var sasniegt iegūstot jaunas zināšanas meža izmantošanas un koksnes ķīmijas 
jomā, veicinot zinātni, pētniecību un izglītību, ievērojot sabiedrības un ražošanas intereses,. 

Mērķi: Nostiprināt Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta zinātnisko un tehnoloģisko potenciālu, tā 
zinātnisko izcilību, attīstīt pētnieciskās iespējas nolūkā atraisīt un padarīt pieejamu institūta kapacitāti 
Eiropas Pētniecības Telpā. Nostiprināt LVKĶI kā vadošu centru, kurš nodrošinātu zinātnisko darbinieku 
līdzsvarotu integrāciju tādā Eiropai un Latvijai sociālai un ekonomiskai attīstībai svarīgā jomā kā 
mežsaimniecība un meža pārstādes produkti, to izmantošana. 

Uzdevumi un tematiskās prioritātes (TP): 

• Zināšanu un pieredzes apmaiņa, aktīva zinātniskās informācijas un pētnieciskās sadarbības 
rezultātu izplatīšana; 

• Jauno zinātnieku iesaiste zinātniskajā sabiedrībā un apritē;  
• Pētniecisko un analītisko iekārtu iegāde un esošo iekārtu modernizācija; 
• Stratēģiskās sadarbības un partnerattiecību veidošana starp institūtu un vadošajā Eiropas 

pētniecības centriem nozarē, nostiprinot institūtu kā starptautisku pētniecības centru un 
padarot to pievilcīgu kā sadarbības partneri. Paredzēta sadarbība ar 51 pētnieciskām 
organizācijām 24 valstīs (ES valstis, Austrumeiropas un Vidusjūras valstis). 

TP 1. Pētījumi par vides faktoru ietekmi uz skujkoku (Gymnospermae) koksnes šūnu sieniņu 
struktūras izmaiņām, lai optimizētu biomasas rūpnieciskās pārstrādes procesus (Dr. 
J.Dolacis, Dr. habil. J.Hrols); 

TP 2. Koksnes izturības un citu tās īpašību uzlabošana, izmantojot nebiocīdu metodes (Dr. 
I.Andersone); 

TP 3. Kultūras objektos izmantotās koksnes bioloģiskā noārdīšanās: organismi, bionoārdīšanās, 
aizsardzība (MSc. I.Irbe); 

TP 4. Koksnes molekulārā, nano līmeņa un kā kompozīta materiāla struktūras pētījumi; augu 
šūnu apvalku materiāla bioloģiskā inženierija ķīmisko produktu un enerģijas iegūšanai 
(Prof., Dr.habil. J.Grāvītis); 

TP 5. Ātri augošu lapkoku koksnes delignifikācija jaunu un uzlabotu produktu iegūšanai (Prof., Dr. 
habil. A.Treimanis); 

TP 6. Biorafinēšanas attīstība, izmantojot biomasas termoķīmisko pārstādi (Dr. A.Žūriņš); 

TP 7. Jaunu un uzlabotu produktu attīstība, ietverot lignocelulozes un polifenoliu hibrīda 
materiālus, kuri iegūti no augu biomasas pārstādes atkritumiem, nolūkā veicināt ilgtspējīgu 
lauksaimniecību un mežsaimniecību (Dr. habil. G.Teliševa); 

TP 8. Zināšanu ietilpīgi daudzfunkcionāli biomasas polimēru produkti (Dr. habil. G.Šulga); 

TP 9. Videi draudzīgas cietā poliuretāna putas kā enerģiju taupošs materiāls (Dr. U.Cābulis); 

TP 10. Procesu kontroles sistēmu pilnveidošana: funkcionālā stāvokļa matemātiskā modelēšana, 
programmēšana, biorektoru konstrukciju optimizācija, nodrošinot nešķīstošu substrātu 
fermentāciju (ieskaitot kompostēšanu) un dziļumfermentāciju (Prof. Dr. habil. U.Viesturs). 

Darba paketes (WP): 

WP 1 Pieredzes apmaiņa – zinātniskās pieredzes un prasmju apmaiņa ar partneriem – ārvalstu 
zinātniskajiem centriem, vadošo zinātnieku savstarpējās vizītes, ārvalstu speciālistu 
ilgtermiņa piesaiste institūtā veiktajiem pētījumiem; 

WP 2 Jauno speciālistu apmācība – jauno zinātnieku savstarpējās vizītes nolūkā palielināt viņu 
zināšanas un pieredzi, prasmi rīkoties ar modernām un unikālām pētnieciskajām iekārtām; 

WP 3 Pētniecisko iekārtu iegāde un atjaunošana – jaunu pētniecisko un analītisko iekārtu iegāde 
un esošo iekārtu modernizācija; 

WP 4 Zinātniskās darba sanāksmes un konference: dalība un organizācija – semināru, kursu un 
vienas starptautiskas konferences organizācija, dalība starptautiskās zinātniskās 
konferencēs; 
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WP 5 Zinātniskās informācijas izplatīšana un sabiedriskās attiecības – projekta realizācijas un 
sadarbības gaitā iegūto zināšanu apkopošana un publikācija, Latvijas, Eiropas Pētniecības 
Telpas un trešo valstu zinātniskās sabiedrības un sabiedrības kopumā, ražošanas pārstāvju 
informēšana par projektu, tā rezultātiem un sadarbības iespējām; 

WP 6  Projekta vadība. 

Projekts WOOD-NET turpina un paplašina 6IP projekta ” Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta 
integrācija Eiropas Pētniecības telpā (WOODPRO)” ietvaros uzsāktās aktivitātes. Projektu WOODPRO 
īstenoja LVKĶI laika posmā no 2003 līdz 2006 gadam un tā realizācija veicināja sadarbības attīstību ar 
citiem nozares pētniecības centriem, zinātnieku un jauno speciālistu mobilitāti, institūta 
infrastruktūras attīstību. 

4.2. Zinātniskās publikācijas 

2008. gadā institūts ir izdevis monogrāfiju – mācību kursu un starptautiskas konferences tēžu krājumu 
(sk. sadaļu 4.2.1.) un institūta zinātniskie darbinieki ir publicējuši 117 zinātnisko publikāciju (sk. 
sadaļas 4.2.2.-4.2.4). Lai nodrošinātu komunikāciju ar citu nozaru speciālistiem un sabiedrību kopumā, 
institūta un tā darbinieku zinātniskā aktivitātes ir atspoguļotas 17 publikācijas masu saziņas līdzekļos 
un plašākai sabiedrībai paredzētos izdevumos (populārzinātniskie un vispārēja rakstura preses 
izdevumi, radio, TV) (sk.sadaļu 4.2.5.). 

4.2.1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izdevumi 

Monogrāfija – mācību kurss: 

1. Zaķis, Ģ. Koksnes ķīmijas pamati. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2008, 199 lpp., 
ISBN 978-9984-39-614-5.  

Starptautiskas konferences tēžu krājums: 

2. Proceedings of the 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material 
Science&Engineering (WSE), November 13-14,2008, Riga, Latvia. Eds. Andersons, B.; Tuherm, 
H. – Riga, Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2008, 132 p., ISBN 978-9984-39-
675-0. 

4.2.2. Zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās 

datu bāzēs citētu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi 

Publicētas – 13 (pieņemtas publicēšanai vēl 11): 

1. Dobele, G.; Dizhbite, T.; Urbanovich, I.; Andersone, A.; Ponomarenko, J.; Telysheva, G. Pyrolytic 
oil on the basis of wood and the antioxidant properties of its water-soluble and -insoluble 
fraction // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, available online 9 December 2008: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.12.006.  

2. Gravitis, J. Biorefinery: Biomaterials and Bioenergy from Photosynthesis, within Zero Emission 
Framework // Sustainable Energy Production and Consumption. Benefits, Strategies and 
Environmental Costing, Eds. Barbir, F.; Ulgiati, S. - NATO Science for Peace and Security Series C: 
Environmental Security. - Dordrecht, Springer Netherlands, 2008, pp. 327-337, 
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8494-2_22.  

3. Gravitis, J.; Abolins, J.; Kokorevics, A. Integration of Biorefinery Clusters Towards Zero 
Emissions // Environmental Engineering and Management Journal, 2008, Vol. 7, N 5, pp. 569-
577, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol7/no5/12_Gravitis_J.pdf.  

4. Locs, J.; Berzina-Cimdina, L.; Zhurinsh, A., Development of Biomorphic SiC Ceramics for 
Biomaterial Purposes // 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical 
Physics. NBC 2008, 16–20 June 2008, Riga, Latvia, Eds. Katashev, A.; Dekhtyar, Y.; Spigulis, J. - 
IFMBE Proceedings, Vol. 20. - Berlin, Springer, 2008, pp. 48-51, http://dx.doi.org/10.1007/978-
3-540-69367-3_14.  

5. Locs, J.; Berzina-Cimdina, L.; Zhurinsh, A.; Loca, D. Effective impregnation of SiO2 Sol-gel 
solution in pine Wood and Following Gel Localization in Free Cell Volume // Advances in 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.12.006
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8494-2_22
http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol7/no5/12_Gravitis_J.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69367-3_14
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69367-3_14
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Science and Technology, Vol.58, 2008, pp. 72-77, 
http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AST.58.72. 

6. Shulga, G.; Betkers, T.; Brovkina, J.; Aniskevicha, O.; Ozolins, J. Relationship between 
Composition of the Lignin-Based Interpolymer Complex and Its Structuring Ability // 
Environmental Engineering and Management Journal, 2008, Vol. 7, N 4, pp. 397-400.  

7. Shulga, G.; Betkers, T.; Brovkina, J.; Neiberte, B.; Verovkins, A.; Belous, O.; Ambrazaitene, D.; 
Zukauskaite, A. New lignin-based polymers for ecological rehabilitation // Molecular Crystals 
and Liquid Crystals, 2008, Vol. 486, pp. 1333-1347, 
http://dx.doi.org/10.1080/15421400801921926.  

8. Stirna, U.; Cabulis, U.; Beverte, I. Water-blown polyisocyanurate foams from vegetable oil 
polyols // Journal of Cellular Plastics, 2008, Vol. 44, N 2, pp. 139-160, 
http://dx.doi.org/10.1177/0021955X07084705.  

9. Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Andersone, A.; Volperts, A. Adsorption Behaviour of 
Lignosulphonates on the Interfaces Water-Inorganic/Organic Solids, Used for Paper Production 
// Recent Advances in Adsorption Processes for Environmental Protection and Security, Eds. 
Mota, J. P.; Lyubchik, S. - NATO Science for Peace and Security Series. Series C: Environmental 
Security. - Dordrecht, Springer Netherlands, 2008, pp. 55-64, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-
4020-6805-8_5.  

10. Treimanis, A.; Potthast, A.; Henniges, U.; Rosenau, T.; Grinfelds, U.; Bikova, T.; Skute, M. 
Analysis of mechanically peeled kraft pulp fibres surface layers // Papiripar, 2008, Vol. 6, pp. 
225-230. 

11. Yakushin, V.; Stirna, U.; Sevastyanova, I.; Deme, L.; Zeltins,V. Properties of sprayed 
polyurethane and polyisocyanurate foams obtained from vegetable oil polyols // Materials 
Science, 2008, Vol.14, No.4, pp. 333-336, 
http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/medz/pdf/medz0-95/12%20Polymers...(pp.333-
336).pdf.  

12. Zandersons, J.; Dobele, G.; Jurkjane, V.; Tardenaka, A.; Spince, B.; Rizhikovs, J.; Zhurinsh, A. 
Pyrolysis and smoke formation of grey alder wood depending on the storage time and the 
content of extractives // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, available online 3 
December 2008: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.11.036.  

13. Zhurinsh, A.; Locs, J.; Berzina-Cimdina, L. Investigation of the feasibility of pyrolytic obtaining of 
porous biomorphic SiC ceramics // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, available online 
9 December 2008: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.12.005.  

Pieņemtas publicēšanai: 

1. Ali, A.Ch.; Chirkova, J.; Terziev, N. Variations in physical properties of two wood species from 
Mozambique // Wood Science and Technology (in press).  

2. Chirkova, J.; Andersons, B.; Andersone, I. Study of the structure of biopolymers by sorption 
methods // BioResources (in press).  

3. Chirkova, J.; Irbe, I.; Andersone, I.; Andersons, B. Study of the properties of pine wood at the 
initial stage of decay by wood rotting fungi // Holzforschung (in press). 

4. Dizhbite, T.; Telysheva, G.; Dobele, G.; Rossinskaja, G.; Bikovens, O.; Andersone, A. Py-GS/MS 
for characterization of non-hydrolyzed residues from bioethanol production from softwood // 
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (in press). 

5. Gravitis, J.; Abolins, J.; Tupciauskas, R.; Veveris, A.; Alksnis, B. Lignin from steam-exploded 
pulpa as binder in wood composites with energy account of steam explosion process // 
Mechanics of Composite Materials (in press). 

6. Gravitis, J.; Veveris, A.; Tupciauskas, R.; Zakis, G.; Neiberte, B.; Verovkins, A.; Abolins, J. Lignin 
primary functionalization using steam explosion technique // Engineering in Life Science (in 
press). 

7. Laka, M.; Chernyavskaya, S. Effect of salts on the formation and properties of microcrystalline 
cellulose and chitosan gels // Holzforschung (in press). 

8. Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Evtuguin, D.; Mironova-Ulmane, N.; Lebedeva, G.; Andersone, A.; 
Bikovens, O.; Chirkova, J.; Belkova, L. Design of siliceous lignins – Novel organic/inorganic 
hybrid sorbent materiāls // Scripta Materialia, 2009, Vol. 60, N 8, pp. 687-690, published 
online 14 January 2009: http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.12.051.  

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AST.58.72
http://dx.doi.org/10.1080/15421400801921926
http://dx.doi.org/10.1177/0021955X07084705
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6805-8_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6805-8_5
http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/medz/pdf/medz0-95/12%20Polymers...(pp.333-336).pdf
http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/medz/pdf/medz0-95/12%20Polymers...(pp.333-336).pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.11.036
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.12.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2008.12.051
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9. Treimanis, A.; Grinfelds, U.; Skute, M. Are the pulp fiber surface layers the most resistant ones 
toward bleaching // BioResources (in press). 

10. Treimanis, A.; Grinfelds, U.; Skute, M.; Dobele, G.; Sable, I. Effects of forest site on wood and 
fibres properties // Holzforschung (in press). 

11. Viksna, A.; Berzina, R.; Andersone, I.; Belkova, L. Study of plastic compounds containing 
polypropylene and lignocellulosic fibres from waste of different origins // Journal of Applied 
Polymer Science (in press). 

4.2.3. Anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos 

izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi 

Publicētas – 45: 

1. Abolins, J.; Tupciauskas, R.; Veveris, A.; Alksnis, B.; Gravitis, J. Effects of Steam Exploted Lignin on 
Environmental Benign Hot-Pressed Aldr Boards // The 7th International Conference 
"Environmental Engineering". May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Selected Papers. Vol. 1. 
Environmental Protection. Eds. Cygas, D.; Froehner, K. - Vilnius, Gediminas Technical University 
Press "Technika", 2008, pp. 1-7. 

2. Ambrazaitiene, D.; Belous, O.; Zukauskaite, A.; Shulga, G. Technological and Environmental 
Aspects of Lignin Waste Planting's Application // The 7th International Conference 
"Environmental Engineering". May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Selected Papers. Vol. 1. 
Environmental Protection. Eds. Cygas, D.; Froehner, K. - Vilnius, Gediminas Technical University 
Press "Technika", 2008, pp. 14-21. 

3. Antons, A.; Dolacis, J.; Engelbreht, A.; Kravalis, J.; Labendik, Vl.; Labendik, Vik.; Gerdt, O. Specific 
features of heat and mass transfer in speckled alder loose wood, dried by the pulsing air flow // 
Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Eds. Dubovsky, J.; Kudela, J. – Zvolen, 
Technical University in Zvolen, 2008, pp. 163-165. 

4. Antons, A.; Dolacis, J.; Engelbrehts, A.; Arsanica, A.; Labendiks, L.; Labendiks, V.; Kravalis, J.; 
Gerdt, O. Peculiarities of the Pulsing Flow in Convective Drying of Pine Wood Loose Model 
Material Applying the Pneumoimpulse Method // Proceedings of the 4th meeting of the Nordic 
Baltic Network in Wood Materials Science & Engineering (WSE). November 13-14, 2008, Riga, 
Latvia.Eds. Andersons, B.; Tuherm, H. – Riga, Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2008, 
pp. 126-131. 

5. Antons, A.; Engelbrehts, A.; Dolacis, J.; Arsanica; Labendiks, V.; Labendiks, V.; Kravalis, J.; Gerdt, 
O. Peculiarities of the convective drying of pine wood loose model material applying the 
pneumoimpulse method // Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW. Forestry and 
Wood Technology, 2008, N 63, pp. 17-21. 

6. Antons, A.; Labendik, V.; Vikt., L.; Dolacis, J.; Engelbreht, A.; J., H.; Gerdt, O.; Kravalis, J. In 
Peculiarities of the drying of loose biomaterials in a pulsing air flow // 16th European Biomass 
Conference and Exhibition. From Research to Industry and Markets. 02-06 June 2008. Feria 
Valencia, Spain, 2008, pp. 2337-2340. 

7. Arshanitsa, A.; Barmina, I.; Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Zake, M. Combustion and emission 
characteristics of non-hydrolized residues from lignocellulosics ethanol production // 
Proceedings of the 3rd World Bioenergy Conference & Exibition. Sweden, Jönköping. 27-29 May 
2008, 2008, pp. 244-249.  

8. Arshanitsa, A.; Barmina, I.; Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Zake, M.; Rizhikov, J. Combustion and 
emission characteristics of the plant biofuel pellets // 16th European Biomass Conference and 
Exhibition. From Research to Industry and Markets. 02-06 June 2008. Feria Valencia, Spain, 2008, 
pp. 1482-1491. 

9. Arshanitsa, A.; Telysheva, G.; Dizhbite, T.; Dolacis, J. Fuel granules obtained by extrusion 
granulation of non-hydrolizred residues from lignocellulosics ethanol production // Proceedings 
of the 3rd World Bioenergy Conference & Exibition. Sweden, Jönköping. 27-29 May 2008, 2008, 
pp. 172-176. 

10. Belkova, L.; Grinfelds, U.; Treimanis, A. Structural changes in wood pulp fibres during the 
destruction process // 10th European Workshop on Lignocellulosic and Pulp (EWLP 2008). 
Proceedings. Stockholm, Sweden, 25-28 August 2008, pp. 258-261. 
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11. Berzins, A.; Viesturs, U.; Vanags, J .Comparison of different mixing systems for cultivation of 
microorganisms // CHISA 2008 -18th Congress of Chemical and Process Engineering. 
Proceedings. Summaries 5, Systems and Technology, 24-28 August, 2008, Prague, Czech 
Republic, pp. 1967 (Abstract); CD-ROM, 11 p.  

12. Berzins, A.; Viesturs, U.; Vanags, J .Performance of the cultivation of microorganisms using 
different mixing systems // CHISA 2008 -18th Congress of Chemical and Process Engineering. 
Proceedings. Summaries 3, Systems and Technology, 24-28 August, 2008, Prague, Czech 
Republic, pp. 851 (Abstract); CD-ROM, 8 p. (Full text). 

13. Bikovens, O.; Muter, O.; Dizhbite, T.; Telysheva, G. Antimicrobial and antioxidant activity of 
extracts and lignins of sub-boreal forest trees // XXIVth International Conference on 
Polyphenols, Salamanca, 8th-11th July 2008. - Polyphenols Communications, 2008, Vol. 1, pp. 
365-367. 

14. Biziks, V.; Andersons, B.; Irbe, I.; Chirkova, J.; Grininsh, J. Thermal Modification of Soft Deciduos 
Wood // Proceedings of the 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Materials Science 
& Engineering (WSE). November 13-14, 2008, Riga, Latvia.Eds. Andersons, B.; Tuherm, H. – Riga, 
Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2008, pp. 63-68. 

15. Chirkova, J.; Irbe, I.; Andersone, I.; Puke, M.; Andersons, B. Change of the Properties of Pine 
Wood on the Initial Stage of Decay by Wood-Rot Fungi // 10th European Workshop on 
Lignocellulosic and Pulp (EWLP 2008). Proceedings. Stockholm, Sweden, 25-28 August 2008, pp. 
161-164. 

16. Cīrule, D.; Alksne, A.; Lavnikoviča, I.; Antons, A.; Pavlovičs, G.; Dolacis, J. Comparison of the 
physical properties of grey alder (Alnus incana (L.) Moench) and black alder (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.) wood in Latvia and elsewhere // Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW. 
Forestry and Wood Technology, 2008, N 63, pp. 129-132. 

17. Dizhbite, T.; Bikovens, O.; Telysheva, G.; Dobele, G.; Urbanovich, I.; Lebedeva, G.; Andersone, A.; 
Ponomarenko, J. Antioxidant properties of wood lignins and hydrophilic extracts // 10th 
European Workshop on Lignocellulosic and Pulp (EWLP 2008). Proceedings. Stockholm, Sweden, 
25-28 August 2008, pp. 300-303. 

18. Dizhbite, T.; Telysheva, G.; Bikovens, O.; Mutere, O.; Andersone, A. Potentials of Technical 
Lignins for Application as Soil Anendments: Free Radical Scavengers and Biological Activity // 
From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances. Proceedings of 
the 14th International Meeting of the International Humic Substances Society, Moscow – Saint 
Petersburg, September 14-19, 2008. Eds. Perminova, I.V.; Kulikova, N.A., Vol. II, pp. 639 – 642. 

19. Dobele, G.; Dizhbite, T.; Urbanovich, I.; Ponomarenko, J.; Telysheva, G.; Kampars, V. Products of 
Fast Pyrolysis of Wood and Their Properties // 10th European Workshop on Lignocellulosic and 
Pulp (EWLP 2008). Proceedings. Stockholm, Sweden, 25-28 August 2008, pp. 364-367. 

20. Dolacis, J.; Belkova, Ļ.; Cīrule, D.; Alksne, A.; Lavnikoviča, I.; Antons, A.; Pavlovičs, G. Changes in 
the physical and chemical properties of pine (Pinus sylvestris L.) upon the prolonged presence in 
sea waters // Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW. Forestry and Wood 
Technology, 2008, N 63, pp. 239-242. 

21. Eglite, L.; Klavins, M.; Sine, J.; Dobele, G.; Telysheva, G.; Jurkjane, V. Characterization of humic 
acids from reat Column using pyrolysis-GC/MS // From Molecular Understanding to Innovative 
Applications of Humic Substances. Proceedings of the 14th International Meeting of the 
International Humic Substances Society, Moscow – Saint Petersburg, September 14-19, 2008. 
Eds. Perminova, I.V.; Kulikova, N.A. pp. 73-74. 

22. Gravitis, J. Zero Emissions and Biorefinery Concepts as a Innovative Management Instrument for 
Technology Chains // The 7th International Conference "Environmental Engineering". May 22-
23, 2008, Vilnius, Lithuania. Selected Papers. Vol. 1. Environmental Protection. Eds. Cygas, D.; 
Froehner, K. - Vilnius, Gediminas Technical University Press "Technika", 2008, pp. 145-153. 

23. Grinshpan, D.; Tsygankova, N.; Savitskaya, T.; Nevar, T.; Makarevich, S.; Telysheva, G.; Dizhbite, 
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ceramics // Advances in analytical and applied pirolysis 2006-2008. Book of Abstracts of the 
Communications presented to the 18th International Symposium on Analytical and Applied 
Pyrolysis. Lanzarote - Canary Islands. May 18-23, 2008, Eds. Gonzalez-Perez, J.; Gonzalez-Vila, F. - 
2008, P129, pp. 267. 

55. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. - Rīga, Norden AB, 2008, 754 lpp. (LV KĶI zinātnieks Dolacis, J. 
izveidojis 261 šķirkli sekojošās nozarēs: Koksnes fizika, koksnes morfoloģija, koksnes aizsardzība, 
koksnes vainas, kokapstrāde, mēbeļrūpniecība, mežrūpniecība). 

56. Чиркова, Е.А.; Андерсоне, И.; Андерсонс, Б. Гистерезис сорбции паров набухающими 
сорбентами // Материалы ХII Всеросийского симпозиума ”Актуальные проблемы теории 
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адсорбции, пористости и адсорбционной селективности”, 21-25 апреля 2008 г., Москва – 
Клязма, c. 114. 

57. Kалиничева, O.; Богданович, Н.; Добеле, Г. Предпиролиз древесного сырья в синтезе 
активных углей с NaOH // Известия высших учебных заведений «Лесной журнал», 2008, N 
2., с.117-122. 

58. Красильникова, Е.Н.; Телышева, Г.М.; Дижбите, Т.Н.; Биковенс, О.Э.; Гиргенсоне, М.Я.; 
Силова, А.А.; Физдель, И.С. Действие сверхслабых доз экстракта Alnus incana на 
антиоксидантные системы и липидный спектр крови in vitro у пациентов с метаболическим 
синдромом // 4 Международный симпозиум “Механизмы Действия Сверхмалых Доз”. 
Москва, 28. – 29. октября, 2008, c. 13. 

59. Курносова, Н.И.; Андерсоне, И.; Чиркова, Е.А. Сорбция меди компонентами древесины // 
Материалы ХII Всеросийского симпозиума ”Актуальные проблемы теории адсорбции, 
пористости и адсорбционной селективности”, 21-25 апреля 2008 г., Москва – Клязма, c. 
117. 

4.2.5. Publikācijas masu saziņas līdzekļos un komunikācija ar nozares speciālistiem un 

sabiedrību, publikāciju skaits un nosaukumi 

Publicētas – 17: 

1. Andersons, B. Apspriež lapu koku pētījumu programmu // Lietaskoks, Janvāris 2008, Nr. 1(115), 
lpp. 15. 

2. Andersons, B. Koka mēbeles // Deko, 2008, Septembris. 
3. Andersone, I. Indēs dievnama postītājus // Latvijas Avīze, 08.05.2008, lpp. 8. 
4. Bērna, D.; Zvaigzne, V. "Zinātnieku nakts" aicina: kļūsti par atklājēju! // Ilustrētā zinātne, 2008, 

Nr. 11(36), lpp. 34-35 (reportāža par pasākuma „Zinātnieku Nakts 2008” norisi LV KĶI). 
5. Gavare, J. Latvija var! Renesanses zinātnieks // Dienas Bizness, 12.09.2008, Nr. 176(3437), lpp. 

10-11 (Intervija ar LV KĶI zinātnieku J. Grāvīti). 
6. Grāvītis, J.; Balcers, O. Bez krīzes nav dramaturģijas // Politika.lv, 06.02.2008, 

http://www.politika.lv/index.php?id=14758.  
7. Helmane, I. Siltumizolācija arī no rapšiem. ES nauda - Inovatīva iekārta produktu sintēzei no 

atjaunojamām izejvielām // Dienas Bizness, 07.07.2008, Nr. 127(3388), lpp. 24 (Intervija ar LV KĶI 
zinātnieku U. Cābuli). 

8. Irbe, I. Sēnes ēkās // Vides Vēstis, 2008, Nr. 3(108), lpp. 52-55, 
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=108&what=52.  

9. Kapeniece, I.; Liepiņa, L. Zinātne ikvienam // Terra, 2008, Nr. 6, lpp. 28-30, 
http://www.lu.lv/terra/2008/nov_dec/resursi/raksti.pdf (reportāža par pasākuma „Zinātnieku 
Nakts 2008” norisi LV KĶI). 

10. Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2008.gada 20.novembrī. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas // Zinātnes Vēstnesis, 24.11.2008, Nr. 19(374), 
lpp. 2 (LZA jaunievēlētā īstenā locekļa LV KĶI zinātnieka Arņa Treimaņa īsa biogrāfija). 

11. Par pelējumiem ēkās // Latvijas Radio, raidījums “Dzīvot labāk”, 18.12.2008 (Intervija ar LV KĶI 
zinātniecēm Andersone, I.; Irbe, I.). 

12. Pujēna, S. Ķirmjus nīdē ar simtprocentīgu garantiju // Latvijas Avīze, 22.09.2008, Nr. 259(3514), 
lpp. 5 (Informāciju sniegusi LV KĶI zinātniece Ingeborga Andersone). 

13. Treimanis, A. Reciklēšanas ceļi un neceļi Latvijā // Zinātnes Vēstnesis, 27.10.2008, Nr. 17(372), 
lpp. 2. 

14. Viesturs, U. Darbīgs un idejām piepildīts mūžs // Saskarsme, 30.08.2008, lpp. 4. 
15. Viesturs. U. Fakultāte toreiz un tagad // Plēsums, 2008, 19.04.2008, Nr. 9(886), lpp. 20-22. 

 

16. High Tech in Latvia 2008, Eds. Reihmanis, P.; Eliņa, L. – Riga, Latvia Technology Park, 2008, 
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=741,  

Krājumā ievietoti 4 raksti par LV KĶI tapušām izstrādnēm: 

Teliseva, G. Siliceous Lignin Soil Amendments for Organic Farming, p. 2;  

Gravitis, J. Self-Binding Wood Boards and Substitution of Wood Adhesives by Steam 
Explosion Lignin, p. 8; 

http://www.politika.lv/index.php?id=14758
http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=108&what=52
http://www.lu.lv/terra/2008/nov_dec/resursi/raksti.pdf
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=741
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Dobele, G. Pyrolytic bio-oil, p. 26,  

Sulga, G. New Lignin-Based Soil Stabiliser for Sustainable Forestry, p. 29. 

17. Latvijas zinātnieki tautsaimniecībai 2008. – Rīga, Latvijas Tehnoloģiskais Centrs, 2008.  

Krājumā ievietoti 5 raksti par LV KĶI veiktiem pētījumiem: 

Andersons, B. Koksnes aizsardzības līdzekļi. TOP 2002-18, lpp. 6-10; 

Andersons, B. Latvijas kulturvēsturiskā koka mantojuma saglabāšana. TOP 2005-19,  
lpp. 11-15; 

Grāvītis, J. Kūdras granulu un koksnes pārveidošana humīnvielās un sorbentos. TOP 05-29, 
lpp. 24-26; 

Vederņikovs, N. Etiķskābe no salmiem. TOP 2002-48, lpp. 38-40; 

Šuļga, G. Lignīna kondicionētājs meža augsnes mulcēšanai. TOP 2002-47, lpp. 118-119. 
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4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs, to organizācija 

Noorganizēta 4-tā Starptautiskā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

Koksnes materiālu zinātnes un tehnoloģiju tīkla sanāksme (The 

4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Materials 

Science & Engineering (WSE)), kas notika 2008. gada 13.-14.. 

novembrī, Rīgā, viesnīcas „Konventa sēta” konferenču zālē. 

Sanāksmē piedalījās 39 dalībnieki, no kuriem 11 pārstāvēja 

institūtu un nolasīja 4 ziņojumus, bet 7 pārstāvēja citus Latvijas zinātniskos centrus un 

augstskolas. Institūts izdeva sanāksmes tēžu krājumu (sk. 4.2.1.). Sanāksmes darba 

programma, dalībnieku prezentācijas un papildus informācija par sanāksmi atrodama 

institūta portālā (http://www.kki.lv/index.php?lang=en&id=97) un Starptautiskā 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu koksnes materiālu zinātnes un tehnoloģiju tīkla portālā 

(http://www.wse.no/invitation_to_the_4th_meeting_of.htm).  

  

Sanāksmi atklāj Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Koksnes 
materiālu zinātnes un tehnoloģiju tīkla vadītājs 
Magnus Valinders (Magnus Wålinder, KTH/SPTrätek, 
Sweden) 

Ar ziņojumu par Koksnes pārstrādes nozares lomu un 
stāvokli Latvijā uzstājas Latvijas Kokrūpniecības 
federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss. 

  

Diskusijas starp dalībniekiem sanāksmes starplaikā. 
Priekšplānā LV KĶI darbinieki Jānis Rižikovs, Jānis 
Grīniņš un Māris Puķe. Sanāksmē piedalījās liels skaits 
studentu un jauno zinātnieku no Baltijas un 
Ziemeļvalstīm. 

Koksnes materiālu zinātnes un tehnoloģiju tīkla 
piešķirto balvu par labāko studenta ziņojumu 
sanāksmē saņēma Katerina Sidorova no Zviedrijas, 
kura pārstāvēja Lulea Tehnoloģijas Universitāti (Luleå 
University of Technology, Sweden). 

http://www.kki.lv/index.php?lang=en&id=97
http://www.wse.no/invitation_to_the_4th_meeting_of.htm


2008. gadā institūta zinātniskie darbinieki ir piedalījušies 39 zinātniskā pasākumā. Tajos ir 

nolasīti vai izstādīti kā stenda referāti kopumā 94 ziņojumi (sk. 4.2.3., 4.2.4.). 

1. BIOCOVA meeting. January 10-11, 2008, Edinburgh, UK - 1 ziņojums; 
2. The International Conference “Functional Materials and Nanotechnologies”, April 1-4, 2008, 

Riga, Latvia – 2 ziņojumi; 
3. 5. Starptautiskā konference „Sadarbība atkritumu problēmas risināšanai”, 2008. gada 2.-3. 

aprīlis, Harkova, Ukraina (V Международная конференцая «Сотрудничество для решения 
проблеиы отходов» 2 – 3 апреля 2008 г. Харьков, Украина) – 1 ziņojums; 

4. Biotechnical functionalisation of renewable polymeric materials, COST Action 868 Meeting, April 
17-18, 2008, Bratislava, Slovak Republic - 2 ziņojumi; 

5. Mežzinātne un prakse nozares attīstībai. 2008. gada 16.-17. aprīlī, Jelgava, Latvija - 1 ziņojums; 
6. 12. Viskrievijas simpozijs „Adsorcijas teorijas, poru un adsorbcijas selektivitātes aktuālās 

problēmas”, 2008. gada 21-25. Aprīlis, Maskava – Kļazma, Krievija (ХII Всеросийского 
симпозиума ”Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и адсорбционной 
селективности”, 21-25 апреля 2008 г., Москва – Клязма) - 2 ziņojumi; 

7. I International Scientific Conference “Nanostructure Materials – 2008. Belarus – Russia – 
Ukraine”, April 22-25, 2008, Minsk, Belarusia - 1 ziņojums; 

8. The 8th Baltic Polymer Symposium. May 13-16, 2008, Otepaa, Estonia – 3 ziņojumi; 
9. International Conference „ Eco-Balt”. May 15-16, 2008, Riga, Latvia– 4 ziņojumi; 
10. Advances in analytical and applied pirolysis 2006-2008. The 18th International Symposium on 

Analytical and Applied Pyrolysis, May 18-23, 2008, Lanzarote - Canary Islands – 4 ziņojumi; 
11. The 7th International Conference "Environmental Engineering". May 22-23, 2008, Vilnius, 

Lithuania – 5 ziņojumi; 
12. The 39th Annual Meeting of the IRG (International Research Group on Wood Protection), May 

25-29, 2008, Istanbul, Turkey – 1 ziņojums; 
13. Mechanics of Composite Materials. Fifteenth International Conference, May 26-30, 2008, Riga, 

Latvia – 4 ziņojumi; 
14. The 3rd World Bioenergy Conference & Exibition. May 27-29, 2008, Jönköping, Sweden - 3 

ziņojumi; 
15. Renewable Energy Resources, Production and Technologies. The 5th UEAA General Assembly 

and the Associated Workshop, May 28-31, 2008, Riga, Latvia – 6 ziņojumi; 
16. Wood Matters. A Celebration of the Work of John Barnett, May 29-30, 2008, London, Great 

Britain – 1 ziņojums; 
17. From Research to Industry and Markets. The 16th European Biomass Conference and Exhibition. 

June 02-06, 2008, Feria Valencia, Spain – 4 ziņojumi; 
18. The 14th International Conference for renewable Resources and Plant Biotechnology, June 8-10, 

2008, Magdeburg, Germany – 1 ziņojums; 
19. The 7th World Surfactants Congress ‘CESIO 2008’, June 22-25, 2008, Paris, France - 1 ziņojums; 
20. Towards a Holistic Approach Based on Science and Humanity. The 6th Biennial International 

Workshop Advances in Energy Studies, June 29 - July 2, 2008, Graz, Austria – 1 ziņojums; 
21. The 1st International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control NOSE 2008, 

July 6-8, 2008, Rome, Italy – 2 ziņojumi; 
22. The 24th International Conference on Polyphenols, July 8-11, 2008, Salamanca, Spain - 1 

ziņojums; 
23. The 18th Congress of Chemical and Process Engineering. Proceedings CHISA 2008. August 24-28, 

2008, Prague, Czech Republic – 2 ziņojumi; 
24. The 10th European Workshop on Lignocellulosic and Pulp (EWLP 2008), August 25-28, 2008, 

Stockholm, Sweden – 11 ziņojumi; 
25. The meeting of the ‘’European Biotechnology’’ project, September 05 - 06, 2008, Bratislava, 

Slovak Republic – 1 ziņojums; 
26. The 4th International Symposium “Interaction of Wood with Various Forms of Energy”. 

September 9 – 10, 2008, Zvolen, Slovakia - 3 ziņojumi; 
27. From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances. - The 14th 

International Meeting of the International Humic Substances Society, Moscow – Saint 
Petersburg, September 14-19, 2008 – 3 ziņojumi; 
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28. The XVII Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists, September 17-21 2008, Saaremaa 
Island, Estonia – 1 ziņojums; 

29. COST Action 868 Meeting, September 18-19, 2008, Varna, Bulgaria - 1 ziņojums; 
30. The 14th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (IBBS-14), October 6-10, 

2008, Sant'Alessio Siculo Mesina, Italy – 1 ziņojums; 
31. The International Pulp, Paper and Tissue Forum, October 18-19, 2008, St. Petersburg, Russia -1 

ziņojums; 
32. The 2nd International Conference on Waste Management, Water Pollution, Indoor Climate 

(WWI’08), October 26-28, 2008, Corfu, Greece – 1 ziņojums; 
33. Workshop “Characterisation and application of cell wall macromolecules”. COST Action 

E50/International Lignin Institute: Cell wall macromolecules and reaction wood. October 27-29, 
2008, Dubendorf, Switzerland - 2 ziņojumi; 

34. 22th Scientific Conference of Wood Technology Faculty „Wood – material of the XXI-st century”, 
November 18-19, 2008, Rogow, Poland – 5 ziņojumi; 

35. 4. Starptautiskais simpozijs „Sevišķi mazu daudzumu darbības mehānismi”, 2008. gada 28.-29. 
oktobris, Maskava, Krievija (4 Международный симпозиум “Механизмы Действия 
Сверхмалых Доз”. Москва, 28. – 29. октября, 2008) – 1 ziņojums; 

36. International Conference on Wood Science for Preservation of Cultural Heritage: Mechanical and 
Biological factors (COST IE0601 action), November 5-7, 2008, Braga, Portugal – 1 ziņojums; 

37. The 17. International Baltic Conference „Materials Engineering 2008”, November 6-7, 2008, 
Kaunas, Lithuania – 1 ziņojums; 

38. The 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Materials Science & Engineering (WSE). 
November 13-14, 2008, Riga, Latvia - 4 ziņojumi;  

39. 8. Baltijas valstu triennalē „Preservation and Conservation in 21st century”, 2008 – 2 ziņojumi. 

4.4. Veiktie līgumdarbi 

Latvijas vai ārvalstu komersantu finansēto pētniecības līgumdarbi. Skaits – 25. 

1. 32-07 Contract No.07/ASTRIUMGmbH/LatvianC3B/0001 (11.2007.-07.2008.)(Vācija). 
2. 33-07 Contract No.07/ASTRIUMGmbH/LatvianC3B/0002 (11.2007-06.2008) (Vācija). 
3. 01-08 Noteikt tehnoloģisko un kurināmo šķeldu paraugu siltumfizikālos parametrus (SIA”Pata 

AB). 
4. 8-08 Kokskaidu granulu testēšana (SIA „Pata AB). 
5. 9-08 Imobilizētas lipāzes ieguves tehnoloģijas izstrāde, lai izmantotu ēsterifikācijas un 

pārēsterifikācijas procesos. (SIA”Biocentras, Lietuva). 
6. 10-08 Veikt SIA”Baltijas Dizaina Grupa”apbūvējamās teritorijas Garkalnes pagastā koka 

konstrukciju analīzi”. 
7. 11-08 Veikt dzīvojamā nama dzīvokļu parketa klājuma ekspertīzi. (SIA”Woodstone”). 
8. 0140/07/4 Saplākšņu paraugu bioloģiskā testēšana (A/s „Latvijas Finieris”). 
9. Договор на проведение лабораторных исследований (ООО Сенеж-препараты). 
10. Nr.103 koksnes piesūcināšanas kvalitātes analīze (SIA”Pamats Plus”). 
11. Nr.105 „Antiblastain test” (AS”ESTKO”, Igaunija). 
12. Nr.107 Impregnēšanas preparātu darba šķīdumu izpēte (SIA”Osmose Russia”). 
13. Nr.150 Rapšu atsiju ungraudu kaltes putekļu analīze (SIA”Firma KSD”). 
14. Nr.193 Sadzīves kokogļu analīze (SIA „Ozolaines kokogles”). 
15. Nr.329 Kūdras brikešu analīze (SIA’Seda”). 
16. Nr.377 Kokskaidu granulu analīze (SIA„Turbo AK”). 
17. Nr.420 Impregnētas koksnes analīze (AS’Jauda-koks). 
18. Nr.462 Ogļu brikešu analīze (SIA „EU Zeme”). 
19. Nr.463 Kurināmo šķeldu analīze (SIA’Kilbe”). 
20. Nr.464 Koka skaidu un šķeldu analīze (SIA”Granul Invest”). 
21. Nr.466 Kokskaidu granulu analīze (SIA”Ecosource”). 
22. Nr.516 Impregnētu koksnes paraugu analīze (A/s”Sadales tīkls). 
23. Nr.521 Koksnes aizsardzības līdzekļu pārbaude (SIA”Vincents Poliline”). 
24. Nr.524 Antisubstain test (25 stock) (A/s Osmose Denmark”, Dānija). 
25. Nr.569 Kurināmo šķeldu analīze (SIA”Sveaskog Baltfor”). 
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4.5. Darbinieku izstrādātie un vadītie promocijas , maģistra un bakalaura 

darbi 

2008. gadā institūtā ir izstrādāti: 1 bakalaura darbs, 5 maģistru darbi un 1 promocijas darbs. 

Bakalauru darbi: 1 

O.Brode „Polifenolus saturošu ekstraktu antibakteriālās īpašības”  

Maģistru darbi: 3  

J.Brovkina „Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas produktu 
pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai” 

V.Šakels „Kraftlignīna jauno polimerproduktu iegūšana, to īpašību salīdzinošā izpēte un 
pielietojuma iespēja tautsaimniecībā” 

A.Smans „Koksnes ķīmiskās pārstrādes vieta Latvijas uz mežiem balstītas industrijas 
kompleksā” 

Promocijas darbs: 1 

Ilze Irbe „Koksnes brūnā trupe: bazīdijsēnes un to destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi” 
(aizstāvēts 16.12.2008). 

4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija 

4.6.1. Nacionāla un starptautiska mēroga prēmijas, balvas, atzinības 

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru 

priekšlikumus, starp 10 nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem 2008.gadā ir 

nosaukusi pētījumu ar praktisku pielietojumu „Izstrādātas jaunas metodes antioksidantu 

iegūšanai no biomasas un to izmantošanai biodīzeļdegvielas stabilizēšanai”, ko izstrādājuši 

Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas institūta un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas 

institūta zinātnieki - vadītājs akadēmiķis Valdis Kampars. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2008.gada 20.novembrī par LZA īsteno 

locekli ievēlēja Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošo pētnieku Dr.habil.sc.ing. Arnis 

Treimanis (dz. 19.02.1940., LZA korespondētājloceklis - 1997, LLU profesors, LZA 

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja vietnieks). 

4.6.2. Reģistrētie un spēkā uzturētie patenti 

Skaits- 3 

1. Dolacis, J.; Engelbrehts, A.; Antons, A. Latvijas Republikas Patents LV 13828 B. Birstošu 
materiālu žāvēšanas paņēmiens pseidosašķidrinātajā slānī. (Pieteikuma numurs P-08-183, 
Pieteikuma datums 20.10.2008., Pieteikuma publikācijas datums 20.12.2008. Int. Cl. 
B01J8/16, B01J8/24, F26B3/00).  

2. Stirna, U.; Misāne, M.; Zeltiņš. V. Latvijas Republikas patents LV 13692 B. Kompozīcijas un 
paņēmieni poliuretāna un poliizocianurāta putuplastu ieguvei no augu eļļu polioliem // 
Pieteikuma numurs P-08-32, Pieteikuma datums 29.02.2008, Pieteikuma publikācijas 
datums 20.04.2008, Patenta publikācijas datums 20.04.2008. Int. Cl. C08G18/00; C08J9/00; 
C08L75/00; F16L59/00) - Patenti un preču zīmes, 2008, Nr. 4, lpp. 396.  

3. Vanags, J.; Viškins, M. Latvijas Republikas patents LV Nr. 13744 Iekārta viskozitātes 
mērīšanai (Pieteikuma numurs P-08-92, Pieteikuma datums 26.05.2008., Pieteikuma 
publikācijas datums 20.07.2008. Int. Cl. G01N11/10).  
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Iesniegti – 3: 

1. Kampars, V.; Kreicberga, J.; Dobele, G.; Urbanovičs, I. Paņēmiens fenolu izdalīšanai no 
lignocelulozes materiālu ātrās pirolīzes eļļas (iesniegts Latvijas Republikas patenta 
saņemšanai).  

4. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Bikovens, O.; Dižbite, T.; Girgensone, M. Preparāts, kas 
paaugstina glutationa līmeni asinīs (iesniegts Latvijas Republikas patenta saņemšanai).  

5. Vanags, J.; Viškins, M. Iekārta viskozitātes mērīšanai (iesniegts European Patent saņemšanai, 
prioritāte Nr. 08010576.0/EPO80105765 no 11.06.2008).  

4.7. Informācija par zinātniskajā institūcijā "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts" nodarbinātajiem darbiniekiem 2006.-2008. gada periodā 

4.7.1. 2006. gadā 

N.P.K. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats 
Slodze (stundas 

mēnesī) 

Ievēlētais zinātniskais personāls 

1. Ingeborga Andersone Vadošais pētnieks 1 

2. Bruno Andersons Vadošais pētnieks 1 

3. Ļubova Beļkova Vadošais pētnieks 1 

4. Tatjana Dižbite Vadošais pētnieks 1 

5. Gaļina Dobele Vadošais pētnieks 1 

6. Jānis Dolacis Vadošais pētnieks 1 

7. Jānis Grāvītis Vadošais pētnieks 1 

8. Jurijs Hrols Vadošais pētnieks 1 

9. Vladimirs Jakušins Vadošais pētnieks 1 

10. Uldis Stirna Vadošais pētnieks 1 

11. Galija Šuļga Vadošais pētnieks 1 

12. Gaļina Teliševa Vadošais pētnieks 1 

13. Arnis Treimanis Vadošais pētnieks 1 

14. Jānis Zandersons Vadošais pētnieks 1 

15. Viesturs Zeltiņš Vadošais pētnieks 1 

16. Juris Zoldners Vadošais pētnieks 1 

17. Aivars Žūriņš Vadošais pētnieks 0,3 

18. Oskars Bikovens Pētnieks 1 

19. Vladimirs Biziks Pētnieks 1 

20. Uģis Cābulis Pētnieks 1 

21. Jeļena Čirkova Pētnieks 1 

22. Uldis Grīnfelds Pētnieks 1 

23. Ilze Irbe Pētnieks 1 

24. Tatjana Kiseļova Pētnieks 1 

25. Marianna Laka Pētnieks 1 

26. Brigita Lazdiņa Pētnieks 1 

27. Gaļina Ļebedeva Pētnieks 1 

28. Valērijs Ozols-Kalniņš Pētnieks 1 

29. Māris Puķe Pētnieks 1 

30. Jānis Rižikovs Pētnieks 1 

31. Gaļina Rossinska Pētnieks 1 

32. Baiba Spince Pētnieks 1 
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33. Ausma Tardenaka Pētnieks 1 

34. Anrijs Verovkins Pētnieks 1 

35. Daiga Zeltiņa Pētnieks 1 

36. Ņina Kurnosova Pētnieks 1 

37. Anda Alksne Asistente 1 

38. Anna Andersone Asistente 1 

39. Olga Anišķeviča Asistente 1 

40. Valentīns Solodovņiks Asistents 1 

41. Aleksandrs Aršaņica Asistents 1 

42. Dace Cīrule Asistente 1 

43. Svetlana Čerņavska Asistente 1 

44. Mārtiņš Gulbis Asistents 1 

45. Lilija Jašina Asistente 1 

46. Vadims Šakels Asistents 1 

47. Vilhelmīne Jurkjāne Asistente 1 

48. Irēna Krūma Asistente 1 

49. Ilzīte Lavnikoviča Asistente 1 

50. Marija Misāne Asistente 1 

51. Brigita Neiberte Asistente 1 

52. Gunta Ozoliņa Asistente 1 

53. Irina Sevastjanova Asistente 1 

54. Inese Šāble Asistente 1 

55. Mārīte Škute Asistente 1 

56. Juris Vanags Asistents 1 

57. Andris Vēveris Asistents 1 

58. Dzintra Vilsone Asistente 1 

59. Tatjana Jeremejeva Asistente 1 

60. Ilze Višķere Asistente 1 

Zinātnes tehniskais personāls 

1. Sergejs Popovs inženieris 1 

2. Aleksandrs Voļperts inženieris 1 

3. Igors Urbanovičs Inženieris 1 

4. Marija Šuļga Inženieris 1 

5. Tatjana Bikova Inženieris 1 

6. Anatolijs Engeļbrehts Inženieris 1 

7. Gunārs Pavlovičs Inženieris 1 

8. Andis Antons Inženieris 1 

9. Ēriks Pikšs Inženieris 1 

10. Pēteris Tukums Inženieris 1 

11. Dace Vilne Inženieris 1 

12. Lilija Ramiņa Inženieris 0,4 

13. Ramunas Tupčiauskas Inženieris 0,2 

14. Mārīte Priede Inženieris 0,2 

15. Uldis Kalnenieks Inženieris 0,2 

16. Natālija Zaharova Inženieris 0,5 

17. Ivars Zariņš Inženieris 0,2 

18. Marks Viškins Inženieris 0,5 
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19. Vladimirs Šidlovskis Inženieris 0,5 

20. Vladislavs Hrižanovskis Inženieris 0,5 

21. Jānis Lapiņš Inženieris 0,5 

22. Ilze Bērziņa Inženieris 0,2 

23. Arnis Gailis Inženieris 0,2 

24. Mārtiņš Zeps Inženieris 0,2 

25. Ārija Peņģerote Inženieris 0,8 

26. Arnis Kokorevičs Proj. Vad. 1 

27. Miķelis Kirpļuks Laborants 1 

28. Kristīne Morozova Laborante 0,5 

29. Laura Vīķele Laborante 0,2 

30. Anete Meija Laborante 0,5 

31. Jevgenija Ponomarenko Laborante 1 

32. Līga Liepiņa Inženieris 0,5 

33. Linda Madžule inženieris 1 

34. Boriss Razguļjajevs tehniķis 0,4 

35. Ādolfs Adamaitis Tehniķis 1 

36. Kristaps Kārkliņš Laborants 0,5 

Zinātni apkalpojošais personāls 

1. Irina Morozova Tulks 1 

2. Mārcis Galiņš Elektronikas inž. 1 

3. Viktors Hļevickis Stikla pūtējs 0,5 

4. Ēvalds Zupāns Remontatslēdznieks 1 

5. Juris Kerēvics Galdnieks 1 

4.7.2. 2007. gadā 

N.P.K. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats 
Slodze (stundas 

mēnesī) 

Ievēlētais zinātniskais personāls 

1. Ingeborga Andersone Vadošais pētnieks 1 

2. Bruno Andersons Vadošais pētnieks 1 

3. Ļubova Beļkova Vadošais pētnieks 1 

4. Tatjana Dižbite Vadošais pētnieks 1 

5. Gaļina Dobele Vadošais pētnieks 1 

6. Jānis Dolacis Vadošais pētnieks 1 

7. Jānis Grāvītis Vadošais pētnieks 1 

8. Jurijs Hrols Vadošais pētnieks 1 

9. Vladimirs Jakušins Vadošais pētnieks 1 

10. Uldis Stirna Vadošais pētnieks 1 

11. Galija Šuļga Vadošais pētnieks 1 

12. Gaļina Teliševa Vadošais pētnieks 1 

13. Arnis Treimanis Vadošais pētnieks 1 

14. Nikolajs Vederņikovs Vadošais pētnieks 1 

15. Jānis Zandersons Vadošais pētnieks 1 

16. Viesturs Zeltiņš Vadošais pētnieks 1 

17. Juris Zoldners Vadošais pētnieks 1 

18. Aivars Žūriņš Vadošais pētnieks 0,2 
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19. Oskars Bikovens Pētnieks 1 

20. Vladimirs Biziks Pētnieks 1 

21. Uģis Cābulis Pētnieks 1 

22. Jeļena Čirkova Pētnieks 1 

23. Uldis Grīnfelds Pētnieks 1 

24. Ilze Irbe Pētnieks 1 

25. Tatjana Kiseļova Pētnieks 1 

26. Marianna Laka Pētnieks 1 

27. Brigita Lazdiņa Pētnieks 1 

28. Gaļina Ļebedeva Pētnieks 1 

29. Valērijs Ozols-Kalniņš Pētnieks 1 

30. Māris Puķe Pētnieks 1 

31. Jānis Rižikovs Pētnieks 1 

32. Gaļina Rossinska Pētnieks 1 

33. Baiba Spince Pētnieks 1 

34. Ausma Tardenaka Pētnieks 1 

35. Anrijs Verovkins Pētnieks 1 

36. Daiga Zeltiņa Pētnieks 1 

37. Ņina Kurnosova Pētnieks 1 

38. Anda Alksne Asistente 1 

39. Anna Andersone Asistente 1 

40. Valentīns Solodovņiks Asistents 1 

41. Aleksandrs Aršaņica Asistents 1 

42. Dace Cīrule Asistente 1 

43. Svetlana Čerņavska Asistente 1 

44. Mārtiņš Gulbis Asistents 1 

45. Lilija Jašina Asistente 1 

46. Vadims Šakels Asistents 1 

47. Vilhelmīne Jurkjāne Asistente 1 

48. Irēna Krūma Asistente 1 

49. Ilzīte Lavnikoviča Asistente 1 

50. Marija Misāne Asistente 1 

51. Brigita Neiberte Asistente 1 

52. Gunta Ozoliņa Asistente 1 

53. Irina Sevastjanova Asistente 1 

54. Inese Šāble Asistente 1 

55. Mārīte Škute Asistente 1 

56. Juris Vanags Asistents 1 

57. Andris Vēveris Asistents 1 

58. Dzintra Vilsone Asistente 1 

59. Jūlija Brovkina Asistente 1 

Zinātnes tehniskais personāls 

1. Sergejs Popovs inženieris 1 

2. Aleksandrs Voļperts inženieris 1 

3. Igors Urbanovičs Inženieris 1 

4. Marija Šuļga Inženieris 1 

5. Olga Aņiskeviča Inženieris 0,5 
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6. Dace Tirzīte Inženieris 0,1 

7. Tatjana Bikova Inženieris 1 

8. Anatolijs Engeļbrehts Inženieris 1 

9. Gunārs Pavlovičs Inženieris 1 

10. Andis Antons Inženieris 1 

11. Rostislavs Ščavinskis Inženieris 0,3 

12. Vladimirs Labendiks Inženieris 0,3 

13. Viktors Labendiks Inženieris 0,3 

14. Nikolajs Kuļešovs Inženieris 0,3 

15. Valerijs Ušakovs Inženieris 0,3 

16. Ēriks Pikšs Inženieris 1 

17. Pēteris Tukums Inženieris 1 

18. Dace Vilne Inženieris 1 

19. Jānis Āboltiņš Inženieris 0,9 

20. Ramunas Tupčiauskas Inženieris 1 

21. Bruno Alksnis Inženieris 0,8 

22. Mārīte Priede Inženieris 0,2 

23. Uldis Kalnenieks Inženieris 0,5 

24. Natālija Zaharova Inženieris 0,4 

25. Lilija Ramiņa Inženieris 0,4 

26. Raimonds Anzens Inženieris 0,3 

27. Ivars Zariņš Inženieris 0,8 

28. Dagnija Upīte Inženieris 0,5 

29. Marks Viškins Inženieris 1 

30. Vladimirs Šidlovskis Inženieris 1 

31. Vladislavs Hrižanovskis Inženieris 1 

32. Jānis Lapiņš Inženieris 0,6 

33. Dmitrijs Konivecs Inženieris 0,6 

34. Ilze Bērziņa Inženieris 0,25 

35. Arnis Gailis Inženieris 0,4 

36. Mārtiņš Zeps Inženieris 0,4 

37. Arnis Kokorevičs Proj. Vad. 1 

38. Pēteris Treimanis Proj. Vad. 0,8 

39. Līga Liepiņa Inženieris 1 

40. Linda Madžule inženieris 1 

41. Antra Balode Inženieris 1 

42. Rolands Parasiņš Inženieris 1 

43. Ārija Peņģerote Inženieris 1 

44. Laimonis Deme Inženieris 1 

45. Karina Vorohobova Inženieris 0,1 

46. Pjotrs Solodovņiks Inženieris 1 

47. Līga Dolace Laborante 0,5 

48. Anete Meija Laborante 1 

49. Laura Vīķele Laborante 1 

50. Kristaps Kārkliņš Laborants 0,4 

51. Kristīne Morozova Laborante 1 

52. Olga Brode Laborante 0,9 
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53. Aigars Pāže Laborants 0,8 

54. Miķelis Kirpļuks Laborants 1 

55. Jevgenija Ponomarenko Laborante 1 

56. Ādolfs Adamaitis Tehniķis 1 

57. Artjoms Marjahins Tehniķis 0,25 

58. Sanita Skudra Tehniķis 0,5 

Zinātni apkalpojošais personāls 

1. Irina Morozova Tulks 1 

2. Mārcis Galiņš Elektronikas inž. 1 

3. Viktors Hļevickis Stikla pūtējs 0,5 

4. Ēvalds Zupāns Remontatslēdznieks 1 

5. Juris Kerēvics Galdnieks 1 

4.7.3. 2008. gadā 

N.P.K. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats 
Slodze (stundas 

mēnesī) 

Ievēlētais zinātniskais personāls 

1. Ingeborga Andersone Vadošais pētnieks 1 

2. Bruno Andersons Vadošais pētnieks 1 

3. Ļubova Beļkova Vadošais pētnieks 1 

4. Tatjana Dižbite Vadošais pētnieks 1 

5. Gaļina Dobele Vadošais pētnieks 1 

6. Jānis Dolacis Vadošais pētnieks 1 

7. Jānis Grāvītis Vadošais pētnieks 1 

8. Jurijs Hrols Vadošais pētnieks 1 

9. Vladimirs Jakušins Vadošais pētnieks 1 

10. Uldis Stirna Vadošais pētnieks 1 

11. Galija Šuļga Vadošais pētnieks 1 

12. Gaļina Teliševa Vadošais pētnieks 1 

13. Arnis Treimanis Vadošais pētnieks 1 

14. Nikolajs Vederņikovs Vadošais pētnieks 1 

15. Jānis Zandersons Vadošais pētnieks 1 

16. Viesturs Zeltiņš Vadošais pētnieks 1 

17. Juris Zoldners Vadošais pētnieks 1 

18. Aivars Žūriņš Vadošais pētnieks 0,2 

19. Oskars Bikovens Pētnieks 1 

20. Vladimirs Biziks Pētnieks 1 

21. Uģis Cābulis Pētnieks 1 

22. Jeļena Čirkova Pētnieks 1 

23. Uldis Grīnfelds Pētnieks 1 

24. Ilze Irbe Pētnieks 1 

25. Tatjana Kiseļova Pētnieks 1 

26. Marianna Laka Pētnieks 1 

27. Brigita Lazdiņa Pētnieks 1 

28. Gaļina Ļebedeva Pētnieks 1 

29. Valērijs Ozols-Kalniņš Pētnieks 1 

30. Māris Puķe Pētnieks 1 
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31. Jānis Rižikovs Pētnieks 1 

32. Gaļina Rossinska Pētnieks 1 

33. Baiba Spince Pētnieks 1 

34. Ausma Tardenaka Pētnieks 1 

35. Anrijs Verovkins Pētnieks 1 

36. Daiga Zeltiņa Pētnieks 0,5 

37. Ņina Kurnosova Pētnieks 0,5 

38. Anda Alksne Asistente 1 

39. Anna Andersone Asistente 1 

40. Valentīns Solodovņiks Asistents 1 

41. Aleksandrs Aršaņica Asistents 1 

42. Dace Cīrule Asistente 1 

43. Svetlana Čerņavska Asistente 1 

44. Lilija Jašina Asistente 1 

45. Vadims Šakels Asistents 0,5 

46. Vilhelmīne Jurkjāne Asistente 1 

47. Irēna Krūma Asistente 1 

48. Ilzīte Lavnikoviča Asistente 1 

49. Marija Misāne Asistente 1 

50. Brigita Neiberte Asistente 1 

51. Gunta Ozoliņa Asistente 0,2 

52. Irina Sevastjanova Asistente 1 

53. Inese Šāble Asistente 1 

54. Mārīte Škute Asistente 1 

55. Juris Vanags Asistents 1 

56. Andris Vēveris Asistents 1 

57. Dzintra Vilsone Asistente 1 

58. Laimonis Deme Asistents 1 

59. Jūlija Brovkina Asistente 1 

Zinātnes tehniskais personāls 

1. Sergejs Popovs inženieris 1,0 

2. Aleksandrs Voļperts inženieris 1 

3. Igors Urbanovičs Inženieris 1 

4. Marija Šuļga Inženieris 1 

5. Olga Aņiskeviča Inženieris 0,5 

6. Tatjana Bikova Inženieris 1 

7. Anatolijs Engeļbrehts Inženieris 1 

8. Gunārs Pavlovičs Inženieris 1 

9. Andis Antons Inženieris 1 

10. Rostislavs Ščavinskis Inženieris 0,5 

11. Vladimirs Labendiks Inženieris 0,5 

12. Viktors Labendiks Inženieris 0,5 

13. Nikolajs Kuļešovs Inženieris 0,5 

14. Valerijs Ušakovs Inženieris 0,5 

15. Ēriks Pikšs Inženieris 0,5 

16. Pēteris Tukums Inženieris 0,5 

17. Dace Vilne Inženieris 1 
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18. Jānis Āboltiņš Inženieris 1 

19. Ramunas Tupčiauskas Inženieris 1 

20. Bruno Alksnis Inženieris 1 

21. Uldis Kalnenieks Inženieris 0,5 

22. Natālija Zaharova Inženieris 0,4 

23. Raimonds Anzens Inženieris 0,3 

24. Ivars Zariņš Inženieris 0,8 

25. Dagnija Upīte Inženieris 0,5 

26. Marks Viškins Inženieris 0,5 

27. Vladimirs Šidlovskis Inženieris 0,5 

28. Jānis Lapiņš Inženieris 0,5 

29. Dmitrijs Konivecs Inženieris 0,5 

30. Mārtiņš Zeps Inženieris 0,4 

31. Arnis Kokorevičs Proj. Vad. 1 

32. Pēteris Treimanis Proj. Vad. 0,5 

33. Līga Liepiņa Inženieris 0,5 

34. Uldis Viesturs Proj.vad. 1 

35. Linda Madžule inženieris 0,5 

36. Antra Balode Inženieris 0,5 

37. Rolands Parasiņš Inženieris 0,3 

38. Ārija Peņģerote Inženieris 0,4 

39. Pjotrs Solodovņiks Inženieris 0,1 

40. Līga Dolace Laborante 0,5 

41. Anete Meija Laborante 1 

42. Laura Vīķele Laborante 1 

43. Kristīne Morozova Laborante 0,5 

44. Olga Brode Laborante 1 

45. Aigars Pāže Laborants 1 

46. Miķelis Kirpļuks Laborants 1 

47. Jevgenija Ponomarenko Laborante 1 

48. Ādolfs Adamaitis Tehniķis 1 

49. Iveta Lapele Inženiere 1 

50. Armands Priede Laborants 0,3 

51. Prans Brazdausks Laborants 0,5 

52. Juris Grīniņš Laborants 0,5 

53. Jānis Gailis Inženieris 0,5 

54. Aivars Goldšteins Inženieris 0,25 

55. Elīna Kapača Inženiere 0,25 

56. Sanita Skudra Tehniķis 0,5 

Zinātni apkalpojošais personāls 

1. Irina Morozova Tulks 1,0 

2. Mārcis Galiņš Elektronikas inž. 1 

3. Viktors Hļevickis Stikla pūtējs 0,5 

4. Ēvalds Zupāns Remontatslēdznieks 1 

5. Juris Kerēvics Galdnieks 1 
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5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 

5.1. Zinātniskās institūcijas „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 
zinātniskās” darbības finansējums 

(tūkstotis LVL) 

G
ad

s 

 
Rindas 
kods 

Kopā 

Tai skaitā 

zinātniskie 
darbi veikti 
zinātniskajā 
institūcijā 

zinātniskie 
darbi 

pasūtīti 
citās 

zinātniskās 
institūcijās 

A B C 1 2 3 

2
0

0
6

.g
ad

s 

Finansējums kopā 
(1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000 1183,3 1183,3    

tai skaitā           

    Valsts budžeta finansējums- kopā 

 1100 970,0 970,0    
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.
+1170.+ 1180.rinda) 

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums zinātniskajai darbībai 

 1110 197,8 197,8    

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes 
projektu finansējums  1111       

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti 
un cits LZP finansējums  1120 183,4 183,4    

                - zinātniskās darbības bāzes 
finansējums  1130 201,6 201,6    

                - valsts pētījumu programmu 
finansējums  1140 112,9 112,9    

                - zinātniskās darbības attīstības 
finansējums  1150        

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie 
pētījumi  1160        

                - tirgus orientētie pētījumi  1170 236,7 236,7    

                - pārējais valsts budžeta finansējums 
(piemēram, pašvaldību finansējums)  1180 37,6 37,6    

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200        

    Finansējums no starptautiskiem avotiem – 
kopā  1300 84,5 84,5    

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar 
ārvalstu juridiskām personām  1310 84,5 84,5    

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskām personām  1400 22,0 22,0    

    Cits finansējums zinātniskai darbībai   1500 106,8 106,8    

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām 
darbībām  1510 106,8 106,8   

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai 
nodibinājuma finansējums zinātniskai 
darbībai  1600       
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2
0

0
7

.g
ad

s 
 Finansējums kopā 
(1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000 1724.6 1724.6    

    tai skaitā             

    Valsts budžeta finansējums- kopā 

 1100 1266,5 1266,5    
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+ 
1170.+ 1180.rinda) 

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums zinātniskajai darbībai  1110 217,1 217,1    

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes 
projektu finansējums  1111       

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti 
un cits LZP finansējums  1120 240,4 240,4    

                - zinātniskās darbības bāzes 
finansējums  1130 427,4 427,4    

                - valsts pētījumu programmu 
finansējums  1140 330,0 330,0    

                - zinātniskās darbības attīstības 
finansējums  1150          

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie 
pētījumi  1160 21,2 21,2    

                - tirgus orientētie pētījumi  1170          

                - pārējais valsts budžeta finansējums 
(piemēram, pašvaldību finansējums)  1180 30,4 30,4    

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200          

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - 
kopā  1300 184,4 184,4    

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar 
ārvalstu juridiskām personām  1310 179,1 179,1    

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskām personām  1400 42,2 42,2    

    Cits finansējums zinātniskai darbībai   1500 231,5 231,5    

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām 
darbībām  1510       

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai 
nodibinājuma finansējums zinātniskai 
darbībai  1600       

2
0

0
8

.g
ad

s 

 Finansējums kopā 
(1100.+1200.+1300.+1400.+1500.+1600.rinda)  1000 2041,6 2041,6    

    tai skaitā             

    Valsts budžeta finansējums- kopā 

 1100 1597,4 1597,4    
(1110.+1120.+1130.+1140.+1150.+1160.+ 
1170.+ 1180.rinda) 

       no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums zinātniskajai darbībai  1110 227,8 227,8    

                        tai skaitā VPD 2.5.1.aktivitātes 
projektu finansējums  1111       

                - Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti 
un cits LZP finansējums  1120 220,9 220,9    

                - zinātniskās darbības bāzes 
finansējums  1130 403,9 403,9    
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                - valsts pētījumu programmu 
finansējums  1140 557,0 557,0    

                - zinātniskās darbības attīstības 
finansējums  1150          

                - valsts pārvaldes institūciju pasūtītie 
pētījumi  1160 185,1 185,1    

                - tirgus orientētie pētījumi  1170          

                - pārējais valsts budžeta finansējums 
(piemēram, pašvaldību finansējums)  1180 2,7 2,7    

    Augstskolas finansējums zinātnei  1200        

    Finansējums no starptautiskiem avotiem - 
kopā  1300 217,6 217,6    

       no tā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar 
ārvalstu juridiskām personām  1310 217,6 217,6    

    Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskām personām  1400 17,6 17,6    

    Cits finansējums zinātniskai darbībai   1500 209,0 209,0    

       no tā – ieņēmumi no citām saimnieciskām 
darbībām  1510       

    Zinātniskā institūta – komercsabiedrības vai 
nodibinājuma finansējums zinātniskai 
darbībai  1600       

5.2. Zinātniskās institūcijas „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” ar 
saimniecisku darbību nesaistīta finansējuma izlietojums pa budžeta 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

(tūkstotis LVL) 

 

Ieņēmumu, 
izdevumu, 

finansēšanas 
klasifikācijas 

kods  

(rindas kods) 

Apgūtais 
finansējums 

KOPĀ 

Apgūtais 
finansējums 
2006.gadā 

Apgūtais 
finansējums 
2007.gadā 

Apgūtais 
finansējums 
2008.gadā 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

Izdevumi kopā (1000-4000; 
6000-7000. + 
5000;9000.rinda) 1000-9000 4388,4 1129,2 1526,8 1732,4 

Uzturēšanas izdevumi 1000-4000 3926,8 979,2 1387,7 1559,9 

Kārtējie izdevumi (1000. + 
2000.rinda) 1000-2000 3926,8 979,2 1387,7 1559,9 

Atlīdzība 1000 2668,7 680,4 1062,6 925,7 

       no tā – zinātniskai 
darbībai 1100 2668,7 680,4 1062,6 925,7 

Preces un pakalpojumi 2000 1050,6 298,3 325,1 427,2 

       no tā – zinātniskai 
darbībai 2100 1050,6 298,3 325,1 427,2 

Kapitālie izdevumi 
(5000.rinda) 5000;9000 459,2 149,2 137,9 172,1 

Pamatkapitāla veidošana 5000     137,9 172,1 

       no tā – zinātniskai 
darbībai 5100     137,9 172,1 
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5.3. Zinātniskās institūcijas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ar 
saimniecisku darbību saistīta finansējuma izlietojums pa budžeta 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 

(tūkstotis LVL) 

 

Ieņēmumu, 
izdevumu, 

finansēšanas 
klasifikācijas 

kods  

(rindas kods) 

Apgūtais 
finansējums 

KOPĀ 

Apgūtais 
finansējums 
2006.gadā 

Apgūtais 
finansējums 
2007.gadā 

Apgūtais 
finansējums 
2008.gadā 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

Izdevumi kopā (1000-4000; 
6000-7000. + 
5000;9000.rinda) 1000-9000 

    
Uzturēšanas izdevumi 1000-4000 

    

 
6000-7000 

    Kārtējie izdevumi (1000. + 
2000.rinda) 1000-2000 

    Atlīdzība 1000 
           no tā – zinātniskai 

darbībai 1100 
    Preces un pakalpojumi 2000 
           no tā – zinātniskai 

darbībai 2100 
    Kapitālie izdevumi 

(5000.rinda) 5000;9000 
    

Pamatkapitāla veidošana 5000 
           no tā – zinātniskai 

darbībai 5100 
    

6. Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas institūta struktūrā 

Pārskata 2008. gadā būtiskas pārmaiņas institūta struktūrā nav notikušas. 


