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Valsts pētījumu programma
LAPU KOKU AUDZĒŠANAS UN RACIONĀLAS IZMANTOŠANAS
PAMATOJUMS, JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS
2005 - 2009

Saskaņā ar ES nostādnēm, meža nozarei uz 2030.gadu jādod galvenais ieguldījums Eiropas ilgtspējīgā attīstībā,
šī mērķa sasniegšanai panākot līdzsvarotu mežu atjaunošanu un resursu izmantošanu konkurētspējīgas un uz zināšanām
balstītas ražošanas attīstībai. Atbilstoši šai politikai un stratēģijai Latvijā ar Ministru Kabineta rīkojumu meža zinātne un
koksnes tehnoloģijas tika atzītas par prioritārām fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai, apliecinot, ka tālākai
meža nozares un Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešams vairot rūpnieciskai ražošanai pieejamos koksnes
resursus un attīstīt tehnoloģijas inovatīvai un racionālai šo resursu izmantošanai produktu ar augstu pievienoto vērtību
ražošanai. Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu realizētā Valsts pētījumu programma (VPP) ir
viens no instrumentiem šādas stratēģijas īstenošanai. Vietējo resursu, konkrēti, mīksto lapu koku plašāka izmantošana kā
perspektīvs VPP pētījumu virziens izvēlēts, ņemot vērā pieejamo resursu apjomus un to atjaunošanas potenciālu.
VPP izpildē, apvienojot plaša spektra zinātnisko kompetenci, piedalījās Latvijas vadošo meža un koksnes pētījumu
un izglītības institūciju pētnieki, kuri pārstāvēja visas meža nozares jomas: mežsaimniecību, kokapstrādi, koksnes dziļo
pārstrādi un ekonomiku (LV Mežzinātnes institūts „Silava”, LLU Meža fakultāte, LV Koksnes ķīmijas institūts un ar
ražotāju atbalstu izveidotais Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts).
Atbilstoši Latvijas meža nozares attīstības stratēģijai tika definēts programmas 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.
VPP savā izpildē tika strukturēta četros projektos, kuru darba uzdevumi aptver visas mīksto lapu koku
izpētes jomas:
Projekts Nr. 1. PERSPEKTĪVAS LAPU KOKU AUDZĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE MEŽA
UN NEMEŽA ZEMĒS PATĒRĒTĀJU NODROŠINĀŠANAI AR MEŽA IZEJVIELĀM (Latvijas Valsts
Mežzinātnes institūts „Silava”, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, LV Mežzinātnes institūts „Silava”)
Projekts Nr.2. LAPU KOKU KOKSNES IZMANTOŠANA MEHĀNISKAJĀ APSTRĀDĒ JAUNAS
PRODUKCIJAS IEGUVEI (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Henn Tuherm)
Projekts Nr.3. LAPU KOKU IZMANTOŠANA UZLABOTU KOKSNES MATERIĀLU UN JAUNU
PRODUKTU IEGUVEI (Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Prof., Dr.habil.sc.ing. Uldis Viesturs)
Projekts Nr.4. LAPU KOKU PRODUKTU UN TEHNOLOĢIJU EKONOMISKAIS NOVĒRTĒJUMS
(Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, Prof., Dr.sc.ing. Alfons Grīnfelds)
Programmas izpildes gaitā veikti sekojoši uzdevumi: izstrādāti priekšlikumi meža vērtības palielināšanai, audzējot
lapu kokus meža un nemeža zemēs; vispusīgi izpētīta ātraudzīgo lapkoku koksnes struktūra un īpašības; izstrādātas jaunas
kokapstrādes un koksnes produktu īpašību uzlabošanas tehnoloģijas pielietošanas paplašināšanai; aprobētas lapkoku
koksnes, tās apstrādes atlikumu dziļās pārstrādes un reciklēšanas tehnoloģijas jaunu produktu ieguvei ar augstu pievienoto
vērtību.
Krājumā apkopoti programmas gaitā iegūtie rezultāti, uz to pamata izdarītie secinājumi un ieteikumi par mīksto
lapkoku resursiem, tirgus pieprasītās produkcijas veidiem, baltalkšņa audzēšanas aspektiem, mīkstās lapkoksnes
apstrādes īpatnībām un īpašību uzlabošanas iespējām, izmantošanu inovatīvu, tautsaimniecībā izmatojamu produktu ar
augstu pievienoto vērtību ieguvei (ķīmiskie un bioloģiski aktīvie savienojumi, sorbenti, ģeokompozīti, higiēnas līdzekļu
komponenti, siltumizolācijas materiāli u.c.).
Programma bija neatsverams instruments studentu un jauno pētnieku piesaistei praktiski orientētiem zinātniskiem
pētījumiem.
Rakstu krājums sniedz ieskatu veikto pētījumu klāstā ar atsaucēm uz galvenajām publikācijām, kuras publicētas
zinātniskos žurnālos.

Valsts pētījumu programmas vadītājs
LZA īst.loc., Dr. Bruno Andersons
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State Research Programme
SUBSTANTIATION OF DECIDUOUS TREES CULTIVATION AND
RATIONAL UTILISATION, NEW PRODUCTS AND TECHNOLOGIES
2005 - 2009

In compliance with the EU conditions, the forest field is supposed to make the major contribution to Europe’s
sustainable development till 2030, reaching for this purpose the balanced forest regeneration and resources utilisation
for the development of competitive and science-based production. According to this policy and strategy, in Latvia, in
compliance with the instructions of the Cabinet of Ministers, the forest science and wood technologies were acknowledged
as priority fields for financing fundamental and applied research, testifying that, for further development of the forest field
and Latvia’s national economy, it is necessary to augment the forest resources available for industrial production and to
develop technologies for innovative and rational utilisation of those resources for producing high added value products.
With the financial support of the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, the implemented State
Research Programme (SRP) is one of the instruments for the development of this strategy. For wider utilisation of the
local resources, namely, soft deciduous trees as a promising avenue of SRP are chosen, taking into account the volumes
of the available resources and their renewal potential.
In the implementation of SRP, combining the broad spectrum of the research competence, researchers of Latvia’s
leading institutions in the field of forest and wood studies as well as educational institutions participated, who represented
all forest field areas: forestry, woodworking, extensive processing of wood and economics (Latvian State Forestry Research
Institute „Silava”; Latvia University of Agriculture, Forestry Faculty; Latvian State Institute of Wood Chemistry, and the
Institute of Forest and Wood Products Research, established at the support of manufacturers).
In compliance with the development strategy of the Latvian forest field, the aim of the programme was defined as
follows: to develop innovative, ecologically and economically grounded technological solutions for sustainable utilisation
of forest and non-forest soils for cultivation of deciduous tree forests and the development of the fields based on the
utilisation of forestry products.
SRP, in its implementation, was structured in the four projects, whose work tasks embrace all fields of soft
deciduous tree research:
Project No. 1. DEVELOPMENT OF PROMISING TECHNOLOGIES OF DECIDUOUS TREES
CULTIVATION FOR PROVIDING THE FOREST AND NON-FOREST SOILS’ CONSUMERS WITH
FOREST RAW MATERIALS (Latvian State Forestry Research Institute “Silava”, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis,
Latvian State Forestry Research Institute „Silava”)
Project No. 2. OF HARDWOOD IN MECHANICAL PROCESSING FOR OBTAINING NEW PRODUCTS
(Latvia University of Agriculture, Faculty of Forestry, Prof., Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm)
Project No. 3. UTILISATION OF HARDWOOD FOR OBTAINING IMPROVED WOOD MATERIALS
AND NEW PRODUCTS (Latvian State Institute of Wood Chemistry, Prof., Dr.habil.sc.ing. Uldis Viesturs)
Project No. 4. ECONOMIC EVALUATION OF DECIDUOUS TREE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES
(Latvia University of Agriculture, Faculty of Forestry, Prof., Dr.sc.ing. Alfons Grīnfelds)
The following tasks were realised in the course of the programme’s implementation: prerequisites for enhancing
forest value by way of cultivating deciduous tree forest and non-forest soils were developed; versatile studies of the
structure and properties of fast-growing deciduous tree wood were carried out; new technologies for upgrading the
properties of woodworking and wood products were developed to extend their applicability; technologies for extensive
processing and recycling of hardwood and its processing residues for obtaining new high added value products were
approved.
The Proceedings summarise the results gained in the course of implementing the Programme, the conclusions and
recommendations on soft deciduous tree resources and the types of market demanded products, grey alder cultivation
aspects, the peculiarities of soft hardwood treatment and the potentialities of improving the properties, and the utilisation
for obtaining innovative high added value products, applicable in the national economy, (chemical and biologically active
compounds, sorbents, geocomposites, hygiene agents’ components, heat-insulating materials, etc.).
The Programme was an irreparable instrument for involving students and young researchers into practically
oriented research studies.
The Proceedings give an insight into the cluster of the performed studies, with references to the main publications,
published in scientific journals.

Leader of the State Research Programme
Dr. Bruno Andersons, Full Member of the Latvian Academy of Sciences
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BALTALKŠŅA AUDŽU BONITĒŠANA
SITE INDEXES OF WHITE ALDER
Jānis Bisenieks

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
janis.bisenieks@riga.lv

Bonitāte ir viens no galvenajiem mežaudzes ražību raksturojošiem rādītājiem. Tāpēc tās pareizai
noteikšanai jāpiegriež liela vērība. Tradicionāli atzīts, ka vispiemērotākais indikators bonitātes noteikšanai
ir mežaudzes augstuma attīstības gaita. Latvijas baltalkšņu audžu bonitēšanas skala ir izstrādāta izmantojot
mežaudžu vidējā augstuma dinamiku. Audžu augstuma attīstības dati iegūti ar precīzāku metodi - veicot
stumbru analīzi, nevis izmantojot tradicionālo parauglaukumu metodi. Sazāģējot koka stumbru sekcijās
un saskaitot gadskārtas ir restaurēta koka augšanas gaita augstumā visā tā dzīves laikā. Paraugkoku
augstuma attīstības datu izlīdzināšana atkarībā no vecuma veikta analītiskā ceļā. No paraugkoku augstuma
attīstības izlīdzinātiem datiem aprēķinātas visu paraugkoku augstumu vidējās vērtības pa vecumiem, tādā
veidā iegūstot augstuma attīstības vidējo līkni, kas dod priekšstatu par baltalkšņu augstuma attīstības
gaitas līkņu formu un raksturu. Tā izmantota bonitēšanas sistēmas matemātiskā vienādojuma vispārīgā
veida izvēlei. Izmantojot paraugkoku datus, ir izstrādāts baltalkšņa audžu vidējā augstuma attīstības gaitas
matemātiskais modelis, kas raksturo augstuma dinamiku atkarībā no audzes vecuma un bonitātes. Bonitāte
apzīmēta ar audzes augstumu 20 gadu vecumā (piem. H20=14m). Izstrādātais modelis lietojams meža un
lauksaimniecības augsnēs augošu līdz 40 gadus vecu baltalkšņa audžu bonitēšanai.
Viens no valsts pētījumu programmas uzdevumiem ir izstrādāt baltalkšņa audžu augšanas gaitas modeļus. Ar
audžu augšanas gaitu saprot mežaudzes taksācijas rādītāju dinamiku līdz ar audzes vecuma izmaiņām. Augšanas gaitas
modelēšana vispirms jāsāk ar paraugaudžu (parauglaukumu) klasificēšanu pēc augšanas apstākļu labuma. Augšanas
apstākļu labumu raksturo bonitāte. Tātad bonitāte ir kokaudzes ražības rādītājs. Šī darba uzdevums ir izstrādāt baltalkšņa
audžu bonitēšanas modeli. Par bonitēšanas kritēriju parasti izvēlas kokaudzes augstumu, kādu tā sasniedz noteiktā vecumā.
Bonitātes baltalsksnim ir apzīmētas pēc kokaudzes vidējā augstuma, kādu tā sasniedz 20 gadu vecumā, t.i. vecumā, kad
augstuma tekošais pieaugums ir jau sen sasniedzis kulmināciju, bet audze vēl nav sasniegusi cirtmeta vecumu.

Darba metodika un pētniecības materiāls
Bonitēšanas skalas izstrādāšanai baltalksnim izmantoti koku stumbru augstuma analīzes dati. Stumbra analīze
ir izsekošana koku stumbra taksācijas rādītāju attīstības gaitai iepriekšējos dzīves periodos. Stumbra analīzes rezultātā
noskaidro koka augstumu dažādos koka dzīves vecumos.
Stumbra analīzei izvēlēti veseli, nebojāti, brīvi augoši vidēju izmēru un formas koki, kas raksturo doto koku
kopumu. Izvēlētajam paraugkokam atzīmē sakņu kakla vietu, t.i. vietu ko uzskata par stumbra sākumu un 1,3m augstumā
virs sakņu kakla izdara atzīmi koka ziemeļu pusē. Pirms zaru nodarināšanas stumbram izmēra pirmā sausā zara, pirmā
zaļā zara un vainaga sākuma atstatumu no resgaļa griezuma. Atzarotajam stumbram ar mērlenti izmēra garumu ar 0,1m
precizitāti un reizē iezīmē vietas, no kurām jāizzāģē ripas. Analīzei stumbru sadala 1m garās sekcijās, bet ripas izzāģē
sekciju vidū, kā arī 1,3m augstumā: 0,0; 0,5; 1,3; 1,5; 2,5; 3,5;..... Ja virs pēdējās veselās sekcijas paliek pāri nepilns
sekcijas garums, tad griezumu izdara arī pēdējās veselās sekcijas tievākajā galā, t.i. pie vesela metra. Pirmo ripu atzāģē
no resgaļa. Ripas zāģē tik plānas 2-5cm, lai tās, transportējot un tālāk apstrādājot, nesalūztu. Ripas izzāģē tā, lai virspuse
(tur kur skaita gadskārtas un mēra caurmērus) atrastos atzīmētās griezuma vietās, bet apakšpuse virzienā uz resgali. Ja
griezuma vietas atzīme atrodas uz zara vai zaru mietura, tad griezumu pārnes par 5-10cm galotnes virzienā, bet neizmainot
pārējo griezumu vietu atzīmes. Ripas zāģē perpendikulāri stumbra asij. Ripas apakšpusē uzraksta parauglaukuma Nr.,
paraugkoka Nr. un ripas Nr., bet 1,3m augstumā izzāģētai ripai ar bultiņu atzīmē arī Z virzienu. Bonitēšanas skalas
izstrādāšanai nocirsti 49 paraugkoki.
No paraugkokiem izzāģēto ripu apstrāde veikta kamerālos apstākļos. Gadskārtu skaitīšanu sāk no apakšējās
ripas, kas izzāģēta sakņu kaklā (0,0 m augstumā). Lai gadskārtas būtu labāk saskatāmas, ripas virspusi nogludina divās
savstarpēji perpendikulārās slejās. Ieteicams tās izskaitīt pa vairākiem radiusiem. Ja gadskārtu skaits sakrīt, tad rezultātu
var pieņemt par pareizu. Ja gadskārtas ļoti šauras, tad tās var padarīt saskatāmākas ar saslapināšanu vai iekrāsošanu un
jāņem palīgā lupa. Visām ripām, izņemot krūšaugstuma ripu, gadskārtu skaitīšanu sāk no centra. Uz apakšējās ripas
vispirms izskaita gadskārtas, lai noteiktu koka vecumu. Ripu apstrādes rezultātus ieraksta stumbra analīzes veidlapā.
Krūšaugstuma ripai gadskārtas sāk skaitīt no perifērijas pa 5gadu laika periodiem vispirms atskaitot perioda nepilno
gadu skaitu. Piemēram, ja resgalī (0,0 m augstumā) ir 29 gadskārtas, tad koka vecums ir 29 gadi un krūšaugstuma ripai
no perifērijas vispirms atskaita 4 gadskārtas (29 – 25=4), izdarot attiecīgu atzīmi 25gadi. Tālāk gadskārtas turpina skaitīt
un atzīmēt ik pa 5 gadiem virzienā uz ripas centru: 20, 15, 10, 5. Krūšaugstuma ripai saskaitīto gadskārtu atzīmes ik pa
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5 gadu vecuma periodiem izdara pa visiem 4 radiusiem divos savstarpēji perpendikulāros virzienos ZD un AR . Dažreiz
divkāršu gadskārtu vai arī gadskārtas izpalikšanas dēļ rodas nesaskaņas. Tādā gadījumā gadskārtas pārbauda, velkot ar
zīmuli pa gadskārtas robežām un konstatējot kurā vietā ir radušās neskaidrības. Kad gadskārtas saskaitītas un attiecīgas
atzīmes uz ripas ir izdarītas, veic caurmēru mērīšanu. No abiem caurmēra mērījumiem divos savstarpēji perpendikulāros
virzienos aprēķina aritmētisko vidējo un to ieraksta stumbra analīzes lapā ar 0,1cm precizitāti. Analīzes veidlapā ieraksta
arī saskaitīto gadskārtu skaitu pārējās stumbra griezuma vietās.
Paraugkoku ciršanas mērķis bija noskaidrot koku augšanas gaitu augstumā visā koka augšanas laikā. Koka
augstuma attīstības gaitas noteikšanai izdara augstuma analīzi. Griezuma vietās izskaitīto gadskārtu skaits izteic cik
gadus koks audzis no griezuma vietas līdz galotnei. Pēc gadskārtu skaita aprēķina cik gados koks sasniedzis attiecīgo
griezuma augstumu. Gadu skaits, kādā sasniegts attiecīgais griezuma augstums ir aptuvens, jo griezumi nav izdarīti gada
dzinuma sākumā. Tāpēc dati ir jāizlīdzina. Datu izlīdzināšana veikta analītiski izmantojot otrās kārtas parabolu, kas iet
caur koordinātu krustpunktu. Iegūtā līkne izteic paraugkoka augšanu augstumā, jeb augstuma attīstības gaitu.

Rezultāti
No paraugkoku augstuma attīstības izlīdzinātiem datiem aprēķinātas visu paraugkoku vidējās vērtības pa vecumiem,
tādā veidā iegūstot augstuma attīstības vidējo līkni. Tā dod priekšstatu par baltalkšņu augstuma attīstības gaitas līkņu
formu un raksturu un ir izmantota bonitēšanas sistēmas matemātiskā vienādojuma vispārīgā veida izvēlei.
Koku vecuma un augstuma sakarības parasti izsakāmas ar S- veidīgu līkni- sigmoīdu. Baltalksnis ir ātri augoša koku
suga jau no pašas jaunības un tāpēc tā augstuma attīstības gaitā nepastāv divi līknes pārliekuma punkti. Visu paraugkoku
vidējā augstuma attīstības līkne (Zīm. 1) parāda, ka baltalkšņa augstuma attīstība notiek pa vienmērīgi kāpjošu līkni jau
no pašas jaunības.

Zīmējums 1. Visu paraugkoku vidējā augstuma attīstības līkne
Tā kā teorētiski precīzs matemātiskā vienādojuma vispārīgais veids, kas izteiktu koku augstuma attīstības
sakarības līdz šim vēl nav zināms, tad empīriskā ceļā jāatrod iespējami vienkāršāks vienādojums, kas arī iespējami
pilnīgāk raksturotu esošās sakarības visā vecumu intervālā. Vienkāršākais matemātiskais vienādojums, protams, ir taisnes
vienādojums. Atrodot piemērotu vecuma pārveidojumu (abscisu ass transformāciju), augstuma attīstības gaitu var izteikt
lineārā formā. Izrādījās, ka visu paraugkoku augstuma attīstības gaitu ļoti labi var raksturot ar naturālās logaritmiskās
līknes vienu posmu. Empīriskā ceļā atradām, ka pie abscisu ass transformācijas Ln(vecums+15), augstuma attīstības līkne
pārvēršas par taisni (Zīm. 2). Turklāt šī sakarība ir ļoti cieša- gandrīz funkcionāla, par ko liecina augstais determinācijas
koeficients R2=0,999.
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Zīmējums 2. Visu paraugkoku vidējā augstuma (vērtības apzīmētas ar trīsstūriem) un
transformētā vecuma sakarība.
Zīmējumā 2 redzamās taisnes vienādojumu vispārīgā veidā var uzrakstīt šādi (pie nosacījuma, ka Zīm. 1 līkne iet
caur koordinātu sākuma punktu):
					
kur

H = k × (Ln(A+15) – Ln(15)), 			

(1)

H – augstums,
A – vecums,
k – regresijas taisnes koeficients.

Regresijas koeficienta „k” ģeometriskā nozīme koordinātu sistēmā ir pilnīgi skaidra- tas ir regresijas taisnes
slīpuma leņķa attiecībā pret abscisu asi tangenss, un leņķa tangensu izsaka pretkatetes attiecība pret piekateti. Mūsu
gadījumā pretkatete ir koka augstums bāzes (20 gadi) vecumā, ko apzīmē ar bonitāti- H20. Piekatete ir funkcija no bāzes
vecuma t. i. Ln(20+15) - Ln(15) = 0,847 pie nosacījuma, ka augstuma attīstības līknes iet caur koordinātu krustpunktu
(Y=0, X=0).

		

(2)

Ievietojot izteiksmi (2) vienādojumā (1), iegūstam baltalkšņa bonitāšu līkņu sistēmas matemātisko modeli:

										

kur

		

(3)

H – audzes vidējais augstums, m;
H20 - augstums bāzes vecumā (20 gadi) vai bonitāte, m.

Ja ir zināms mežaudzes vidējais augstums un vecums, tad bonitāti var aprēķināt pēc izteiksmes (4).

(4)
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Baltalkšņa audžu vidējā augstuma attīstība pa bonitātēm, kas izskaitļota pēc izstrādātā matemātiskā modeļa
(izteiksme 3), parādīta 1. tabulā. Bonitātes izdalītas ar 2m intervālu, bet izstrādātais bonitāšu modelis ļauj lietot jebkuru
intervālu starp bonitātēm. Formulai (3) pastāv ierobežojums – to drīkst lietot līdz 40 gadus vecām audzēm.
Latvijas baltalkšņa audžu bonitēšanas skalu pagājušā gadsimta vidū ir izstrādājis P.Mūrnieks. Tās izstrādāšanā
lietota tradicionālā parauglaukumu metode. Koordinātu sistēmā novietoti parauglaukumu dati un tie izlīdzināti grafiskā
veidā. Izdalītas 3 bonitātes. Salīdzinot abu bonitēšanas skalu līknes redzams (Zīm. 3), ka augstākās bonitātēs un lielākā
vecumā līkņu raksturs ir atšķirīgs.

Tabula 1. Baltalkšņa mežaudžu vidējais augstums atkarībā no vecuma un bonitātes
Vecums, gadi

8

10

5
10
15
20
25
30
35
40

2,7
4,8
6,5
8,0
9,3
10,4
11,4
12,3

3,4
6,0
8,2
10,0
11,6
13,0
14,2
15,3

Bonitāte H20, m
12
Mežaudzes vidējais augstums, m
4,1
7,2
9,8
12,0
13,9
15,6
17,1
18,4

14

16

4,8
8,4
11,5
14,0
16,2
18,2
19,9
21,5

5,4
9,7
13,1
16,0
18,5
20,8
22,7
24,5

Zīmējums 3. Bonitāšu līkņu (nepārtrauktās līknes) salīdzinājums ar P.Mūrnieka
(pārtrauktās līknes M I, M II, M III) bonitātēm.

Secinājumi
1. Izmantojot koku stumbru analīžu datus, ir izstrādāts līdz 40 gadus vecu baltalkšņa mežaudžu bonitēšanas
matemātiskais modelis (formula 3). Bonitātes apzīmētas pēc audzes vidējā augstuma 20 gadu vecumā.
2. Bonitēšanas modelis lietojams analītiskā, tabulu (Tabula 1), vai grafiskā (Zīm. 3) veidā.
3. Salīdzinot izstrādātās bonitāšu līknes ar P.Mūrnieka agrāk izstrādātām bonitātēm, augstākās bonitātēs un lielākā
vecumā līkņu raksturs ir atšķirīgs.
4. Izstrādātais modelis lietojams meža un lauksaimniecības augsnēs augošu baltalkšņa mežaudžu bonitēšanai.
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SITE INDEXES OF WHITE ALDER
Jānis Bisenieks

Latvian State Institute of Forestry Research ‘’Silava’’, Salaspils, Latvia
janis.bisenieks@riga.lv

Site index is a measure of forest stand productivity. The goal of this work is to develop a site index model for
Latvian white alder stands. It has traditionally been recognized that the most suitable indicator to determine the site index
is the development of stand height. The model for site index of Latvian white alder stands has been created by using the
growth of the average stand height. Data on the stand height development has been obtained by carrying out an analysis
of tree trunks. Healthy, undamaged, freely-growing trees of average size and shape representing the respective stand
have been selected for the stem analysis. Sample stands have been selected in various growth conditions in forest and
agricultural land throughout the territory of Latvia. 49 sample trees have been cut and analyzed for development of the
site index curves. For the analysis, the trunks have been divided in meter-long sections, and discs have been sawed out in
the middle of the sections, as well as at a height of 1.3 m (breast height). By counting the growth rings on the sawed-out
discs, the tree’s growth process during its whole lifetime has been reconstructed.
A height analysis has been carried out to determine the development process of the tree’s height. The number of
growth rings counted in the sawed-out sections shows how many years the tree has grown from the respective incision to
the top. The number of growth rings is used to calculate in how many years the tree has reached the respective incision
height. The number of years in which the respective height has been reached is approximate, as the incisions have not
been made at the beginning of shoots. Because of this, the data has been aligned depending on the age. This has been
carried out analytically, by using a second rank parabola passing through a point of intersection of coordinates. The
obtained curve expresses the sample tree’s height growth – the height development process.
The aligned data of the height development of the sample trees has been used to calculate the average heights by
age for all sample trees, thereby obtaining a curve of average height development (image 1), which gives an overview
of the shape and character of the curves of the height development process of white alder. This has been used to find
the overall type of mathematic equation for the simulation of the site index curves. By performing transformation
of abscissa axes, it is possible to linearize the height development curve – to transform it into a straight line. We
empirically found that at abscissa axis transformation Ln(age+15), the height development curve turns into a straight line
(image 2). Moreover, this correspondence is very close – almost functional, as evidenced by the high determination
coefficient R2 = 0.999. This transformation has been used to develop a mathematical model of the development process
of the average height of white alder stands (equation 3), which characterizes the height dynamics depending on the
stand’s age and site index. The site index has been expressed with the stand’s height at age 20 (e. g., H20 = 14 m). The
model developed is practically applicable for calculating the site index curves of white alder stands up to age 40 in
mathematical, tables (table 1) or in graphical form (image 3). When comparing the developed site index curves with the
curves developed previously by P. Mūrnieks (image 3), it is evident that the character of the curves at higher site indexes
and ages is different.
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BALTALKŠŅA AUDŽU TAKSĀCIJAS RĀDĪTĀJU KOPSAKARĪBAS
THE INTERCONNECTIONS OF VALUATION CHARACTERISTICS OF
GREY ALDER STANDS
Māris Daugavietis, Jānis Bisenieks, Mudrīte Daugaviete

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
maris.daugavietis@silava.lv, janis.bisenieks@riga.lv, mudrite.daugaviete@silava.lv

Izstrādāti baltalkšņa audžu taksācijas rādītāju savstarpējo likumsakarību modeļi. Modeļu izstrādāšanai izmantoti
150 vienreizēji uzmērītu parauglaukumu, kā arī paraugkoku dati. Paraugaudzes, kurās ievākts pētniecības materiāls,
izvietotas visā Latvijas teritorijā.
Taksācijas rādītāju kopsakarību skaidrošanai lietota multiplās nelineārās regresijas metode. Regresijas vienādojumu
koeficienti aprēķināti analītiski. Audzes vidējā caurmēra, šķērslaukuma un krājas dinamika izteikta kā funkcija no audzes
vecuma, bonitātes un koku skaita.
Aprēķinātie regresijas vienādojumi raksturojas ar augstiem determinācijas indeksiem. Atrastās likumsakarības
izmantojamas augšanas gaitas modelēšanā. Modeļi ļauj noteikt audzes taksācijas rādītājus atkarībā no atstāto koku skaita
pēc audzes izretināšanas.
Modeļi izmantojami ērti lietojamu tabulu izstrādei dažāda vecuma un bonitātes baltalkšņa tīraudžu taksācijas
rādītāju noteikšanai.
Parādīts, ka baltalkšņa audžu taksācijas rādītāji līdz 30 gadu vecumam pārsniedz bērza, apses un melnalkšņa
attiecīgas bonitātes audžu taksācijas rādītājus.

Darba metodika un pētniecības materiāls
Audzes taksācijas rādītāju multiplās regresijas modeļu izstrādāšanai nepieciešami parauglaukumu taksācijas
rādītāji, kas vienmērīgi sadalīti pēc vecuma, bonitātes un biezības (šķērslaukuma vai koku skaita).
Lai parauglaukumi vienmērīgi sadalītos pēc augstuma (bonitātes) un šķjērslaukuma, izmantotas P.Mūrnieka
izstrādātās baltalkšņa augšanas gaitas tabulas 3 bonitātēm. Parauglaukumu ierīkošanai izvēlēti nogabali ar viendabīgiem
augšanas apstākļiem un vienmērīgu koku izvietojumu, kur baltalkšņa līdzdalība audzes sastāvā ir vismaz 8-10, kā arī, lai
noteiktā vecumā un bonitātē būtu pārstāvētas audzes ar dažādu biezību.
Atkarībā no koku caurmēra un koku skaita lietoti 3 parauglaukumu veidi- 100 m² platībā, ja koku caurmērs
nepārsniedz 14 .0 cm un 500 m² - ja koku caurmērs pārsniedz 14.0 cm, kuros uzmērīti visi koki vai atsevišķu sektoru
koki. Parauglaukumos uzmērīts visu koku caurmērs, 15-20 koku augstums augstuma līknes izveidei, 15-20 kokiem 1.3
m augstumā ar Preslera svārpstu veikti uzbumi caurmēra pieauguma un vecuma noteikšanai. Parauglaukumos ievākto
datu apstrādei izstrādātas datora programmas Excel failu fomātā. Baltalkšņa stumbru tilpuma aprēķināšanai lietota prof.
I.Liepas formula (Liepa, I. Pieauguma mācība, LLU, 1996.g. 123 lpp.). Katram parauglaukumam aprēķināts šķērslaukums
un krāja pa stāviem, vidējias caurmērs un augstums pirmajam stāvam un bonitāte (H20) pēc ieteiktās bonitāšu sistēmas.
Parauglaukuma raksturojumu kopsavilkums dots tabulā 1.
Tabula 1. Baltalkšņa tīraudžu parauglaukumu raksturojums
Vecums

5gadi
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
>40
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Pl. skaits

7
25
32
30
17
18
9
9
3

Bonitāte

6,6-14,0
8,1-19,7
4,9-7,1
8,8-21,8
10,7-18,5
10,7-18,1
10,9-16,2
10,4-17,2
10,9-13,2

Šķērslaukums

0,8-6,0
2,3-22,5
2,1-27,9
9,9-39,8
12,4-38,4
19,5-50,0
20,2-43,2
19,4-42,1
18,6-42,6

Koku skaits

2 920-11 900
2 640-12 000
1 220-15 700
720-16 300
920-5 140
1 100-4 660
1 220-3 640
840-1 860
880-2 200

No 1.tabulas redzams, ka pētniecības materiāls aptver praktiski visu vecumu, bonitāšu un biezības audzes, un ir
izmantojams taksācijas rādītāju savstarpējo likumsakarību izvērtēšanai.

Rezultāti
Audzes vidējā caurmēra attīstības gaitas raksturošanai izmantota multiplā pakāpes jeb Kobba-Duglasa funkcija:
					
kur

D = b0 Ab1 N b2 H 2020b3 , 						

(1)

D - audzes vidējais caurmērs,
A- audzes vecums,
N- audzes koku skaits,
H20- audzes bonitāte,
b0,b1,b2,b3- regresijas koeficienti.

Audzes vidējā caurmēra attīstības gaitas novērtēšanai izmantoti 145 parauglaukumu dati. Audzes vidējā caurmēra
attīstības gaitas aprēķināšanai iegūts vienādojums:
					

0 , 742
				
D = 0,9898 A0, 6586 N −0,1883 H 20
20

(2)

Regresijas vienādojuma analīze rāda, ka vecumam un bonitātei palielinoties, vidējais caurmērs palielinās, bet koku
skaitam palielinoties, vidējais caurmērs samazinās, un vienādojumu var izmantot koku skaita optimizācijai. Vienādojuma
regresijas standartnovirze SD =1.0 cm, vienādojuma multiplās korelācijas koeficients RD= 0.978 un multiplās determinācijas
koeficients R²D=0.96.
Pēc līdzīgas metodes aprēķināts vienādojums audzes šķērslaukuma attīstības gaitas modelēšanai:
					

1, 3278

G = 0,0000451A

N

0 , 6582

1, 546

				
H 20
20

(3)

Vienādojuma regresijas standartnovirze SG =3.5 m²·ha-1, vienādojuma multiplās korelācijas koeficients RG= 0.946
un multiplās determinācijas koeficients R²G=0.894.
Krājas attīstības gaitu raksturo vienādojums
					

V = 0,1625 A

0 , 548

G

1, 011

0 , 7855

H 20
20

				

(4)

Vienādojuma regresijas standartnovirze SV =3.2 m³·ha-1, vienādojuma multiplās korelācijas koeficients RV= 1.000
un multiplās determinācijas koeficients R²V=0.999.
Audzes koku skaita samazināšanās gaitai, palielinoties audzes vecumam, piemīt hiperbolas raksturs. Koku skaita
un vecuma sakarībām dažādās bonitātēs iegūti šādi vienādojumi:
N = 45801A-0.9455,		
H20=8m;
-0.9123
N = 34736A
,		
H20=12m;
N = 24012A-0.8617,		
H20=16m;
N = 13901A-0.774,		
H20=20m;
kur
N - koku skaits uz 1ha;
A - vecums, gadi.
Izstrādātos regresijas vienādojumus aprēķinos drīkst lietot ar zināmiem ierobežojumiem, t.i. ievāktā empīriskā
materiāla robežās līdz noteiktam audzes vecumam:
ja bonitāte < 10 m
- līdz 20 gadiem,
ja bonitāte no 10-18 m - līdz 40 gadiem,
ja bonitāte > 18 m
- līdz 25 gadiem.
Pilnas biezības baltalkšņa galvenās audzes izplatītāko bonitāšu H20= 12 m un H20=16 m taksācijas rādītāji parāda,
ka līdz 40 gadu vecumam šādās audzēs krāja sasniedz 270 līdz 469 m³·ha-1 ( Tabula 2.).
Tabula 2. Baltalkšņa galvenās audzes taksācijas rādītāji uz 1 ha
Vecums, gadi

Augstums, m

Caurmērs, cm

Koku skaits, gab.

Šķērslaukums, m2

Krāja, m3

8
20
34
48

Bonitāte H20=8

5

2.7

2.3

10000

4.1

10

4.8

4.1

5192

6.7

15
20

6.5
8.0

5.7
7.3

3539
2696

8.9
10.9
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Tabulas 2. turpinājums.
Vecums, gadi

Augstums, m

Caurmērs, cm

Koku skaits, gab

Šķērslaukums, m2

Krāja, m3

8000
4251
2937
2259
1843
1560
1356
1200

6.6
10.9
14.7
18.1
21.3
24.3
27.2
30.0

19
46
77
111
148
186
227
270

Bonitāte H20=12

5
10
15
20
25
30
35
40

4.1
7.2
9.8
12.0
13.9
15.6
17.1
18.4

3.4
5.9
8.2
10.4
12.5
14.5
16.5
18.4
Bonitāte H20=16

5

5.4

4.5

6000

8.5

30

10
15
20
25
30
35
40

9.7
13.1
16.0
18.5
20.8
22.7
24.5

7.8
10.8
13.7
16.4
19.0
21.5
24.0

3302
2328
1817
1499
1281
1122
1000

14.4
19.7
24.5
29.0
33.3
37.4
41.4

76
129
189
253
322
394
469

4000
2339
1709
1368
1151

9.2
16.3
22.6
28.7
34.4

39
102
178
264
359

5
10
15
20
25

6.8
12.1
16.4
20.0
23.2

Bonitāte H20=20

5.8
10.0
13.8
17.3
20.6

Salīdzinājumam, apses galvenās audzes krāja I bonitātes audzēs 40 gadu vecumā ir 249 m³·ha-1,
bērza – 203 m³·ha-1, melnalkšņa- 258 m³·ha-1. Tas norāda, ka baltalksnis kā ātraudzīga koku suga ir perspektīvs enerģētiskās
koksnes un tievo sortimentu ieguvei.

Secinājumi
1. Pētījumu rezultātā noskaidrotas likumsakarības starp baltalkšņa tīraudžu taksācijas rādītājiem, likumsakarības
regresijas vienādojumu un tabulu formā lietojamas baltalkšņa audžu taksācijas rādītāju attīstības prognozēšanai,
tai skaitā kopšanas ciršu ietekmes novērtēšanai.
2. Izstrādāto likumsakarību papildināšana ar pieauguma dinamikas rādītājiem ļaus ieteikt lietošanai jaunas baltalkšņa
augšanas gaitas tabulas, kas aptvers audzes meža un lauksaimniecības zemēs.
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THE INTERCONNECTIONS OF VALUATION CHARACTERISTICS OF
GREY ALDER STANDS
Māris Daugavietis, Jānis Bisenieks, Mudrīte Daugaviete

Latvian State Institute of Forestry Research ‘’Silava’’, Salaspils, Latvia
maris.daugavietis@silava.lv, janis.bisenieks@riga.lv, mudrite.daugaviete@silava.lv

Models have been developed of the interconnections of the characteristics of valuation of grey alder stands. For
the development of models, 150 once-measured sample fields and data of sample trees have been used. The sample fields
have been established in stands of various density (cross-section area) and age throughout the territory of Latvia in forest
and non-forest lands.
The multiple non-linear regression method has been used for interpretation of the interconnections of valuation
characteristics. The regression equation coefficients have been calculated analytically. The dynamics of the stand’s
average diameter, cross-section area and wood yield have been expressed as a function of the stand’s age, site quality and
number of trees.
The regression equations found are characterized by high determination indexes. The regularities found can be
used for modeling the progress of development of unmixed grey alder stands. The models allow determining the expected
valuation characteristics depending on the amount of trees remaining after the thinning of the stand.
The models may be easily used for development of tables for determination of the valuation characteristics of
unmixed grey alder stands of various age and site quality.
It has been demonstrated that the valuation characteristics of grey alder stands until the age of 30 exceed the
valuation characteristics of birch, aspen and black alder stands of the corresponding site quality.
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BALTALKŠŅA AUDŽU RAŽĪBA UN STRUKTŪRA
PRODUCTIVITY AND STRUCTURE OF GREY ALDER STANDS
Olga Miezīte, Andrejs Dreimanis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Olga.Miezite@llu.lv; Andrejs.Dreimanis@llu.lv
Pieaugošā kurināmā deficīta apstākļos baltalksnis Alnus incana (L.) Moench vērtējams kā ātraudzīga koku suga, kas īsā laika
periodā spēj producēt ievērojamu koksnes daudzumu bionerģijas iegūšanai. Tā izpēte divdesmit pirmā gadsimta sākumā ieguvusi
ievērojamo aktualitāti. Noskaidrot baltalkšņa audžu krājas iegūstamās virszemes biomasas un audžu struktūras kontekstā. Baltalksnim,
salīdzinājumā ar citām koku sugām, visai agri iestājas straujas dendrometrisko parametru izmaiņas. Koku skaits audzēs ir atkarīgs
no dabiskās atjaunošanas procesa sekmīguma, kā rezultātā izveidojas retākas un biezākas audzes, kurās ir atšķirīgs nodrošinājums ar
augšanas resursiem. Retās audzēs koku vainagi saslēdzās vēlāk nekā biezās. Tas, protams, atstāj zināmu ietekmi uz dendroloģiskajiem
rādītājiem. Baltalkšņa audžu vidējais pieaugums būtiski neatšķiras dažādu bonitāšu audzēs, pēc 20 gadu vecuma krājas vidējais
pieaugums samazinās. Ražīgāko audžu krājas variē diapazonā 170–410 m3 ha-1. Lielas krājas veido gan audzes ar lielu koku skaitu
(5500-6600 gab.ha-1), gan ievērojami retākās, kurās koku skaits nepārsniedz 2200 gab.ha-1. Dabiski mitras baltalkšņa koksnes blīvums
pieaug virzienā no stumbra resgaļa uz galotni, tā vidējā vērtība ir 795 kg m-3, variēšanas amplitūda no 670 līdz 918 kg m-3. Absolūti
sausas koksnes vidējais blīvums ir 477 kg m-3, bet vidējais relatīvais koksnes mitrums – 53,5 %. Dabiski mitrās biomasas vidējais
pieaugums, lielāks par 10 t ha-1, ir audzēs ar koku skaitu 5500-6600 gab.ha-1 un vidējo audzes caurmēru 8-10 cm. Audzēs ar vidējo
caurmēru, mazāku par 6 cm, biomasas vidējais pieaugums nepārsniedz 6 t ha-1. Visizdevīgāk baltalkšņa biomasu izstrādāt enerģētiskās
koksnes ražošanai 15-17 gadu vecumā, pirms krājas vidējā pieauguma samazināšanās. Lai īsā laikā iegūtu lielu koksnes krāju, kas
izmantojamā kurināmo šķeldu iegūšanai, koku skaitam baltalkšņa audzēs 14-17 gadu vecumā jāpārsniedz 3000 gab. ha-1.

Eksperimentālā daļa
Pētījuma veikšanai izmantotas galvenokārt līdz 30 gadiem vecas baltalkšņa tīraudzes, kopumā ierīkojot
55 pagaidu parauglaukumus (turpmāk PL) dažādos Latvijas rajonos. Materiāli pētījuma veikšanai ievākti laika
posmā no 2005. līdz 2007. gadam. Darba izstrādes laikā noskaidrojās, ka daļai audžu vidējie augstumi pārsniedz
1. bonitātes audžu augstumu augšējo robežlīniju. Šī iemesla dēļ ar ekstrapolēšanas palīdzību noteikta 1. A baltalkšņa
bonitātes audžu vidējā augstuma zemākā robeža. Audzes, kuru vidējie augstumi bija lielāki, pieskaitīti 1. A bonitātei.
Empīriskais materiāls 2 – 10 gadu vecās audzēs tika iegūts, katrā no tām ierīkojot 15 PL ar platību 25 m2, izvietojot
tos pa nogabala diagonāli, visus PL esošos kokus izdastojot. Audzes augstumlīknes aprēķināšanai visā caurmēru
intervālā tika uzmērīti 15 – 20 koku augstumi. 2006. gadā ierīkoti 30 PL, katrā no tiem noteikti koku augstumi
180 kokiem. Baltalkšņa audzes no 11 līdz 30 gadu vecumam pētītas, izmantojot sešu koku uzskaites PL metodi
[1-4]. Katrā audzē ierīkoti 30 sešu koku uzskaites PL, katrā no tiem caurmēra mērījumi veikti 180 kokiem. Uzskaites
PL tika izvietoti uz transektiem vienādos attālumos pēc sistemātiskā principa, lai aptvertu visu audzes platību. Sešu
koku uzskaites PL metode pieskaitāma pie apļveida uzskaites PL ar mainīgu rādiusu. Metodes būtība ir tā, ka uzskaites
PL ietilpst tikai puse no sestā tuvākā koka. Tas tiek ņemts vērā, nosakot škērslaukumu, krāju un koku skaitu PL.
Dendrometrisko rādītāju aprēķināšanai izmantoti uzmērīto audžu sešu koku uzskaites PL metodes dati: katra uzskaites
PL rādiuss un platība, koka un audzes šķērslaukums, koku skaits un krāja. Baltalkšņa enerģētiskās koksnes izvērtēšanai
ir svarīgi izpētīt biomasas apjomu, tāpēc šajā darbā nav izdalīta galvenā un starpaudze. Baltalkšņa virszemes biomasas
apjomu izvērtēšanai tika nozāģēti 188 paraugkoki bezlapotā stāvoklī. Uzmērītie paraugkoki biomasas noteikšanai sadalīti
divās grupās: ar caurmēru līdz 3 cm un ar caurmēru no 3.1 līdz 26.0 cm. Atsevišķi tika noteikta stumbra un zaru masa
dabiski mitrā un absolūti sausā stāvoklī. Šajā pētījumā 122 kokiem koksnes blīvums tika noteikts pēc ISO 3131 (1975)
standarta un koksnes mitrums - pēc EN 13183 – 1 (2002). Baltalkšņa audžu bezlapotās virszemes biomasas apjoma
analīzei, izmantojot kā argumentu audzes vecumu, audzes vidējo caurmēru un audzes šķērslaukumu, pielietots pakāpes
regresijas vienādojums [1-5, I].

Rezultāti
Baltalkšņa audžu krājas un to vidējais pieaugums.
Nekopto baltalkšņa audžu vidējā krāja 11–15 gadu vecumā ir 126 m3 ha-1 un atbilstoši 16–20 gadu
vecumā – 156 m3 ha-1, 21–25 gadu vecumā – 177 m3 ha-1 un 26-30 gadu vecumā – 208 m3 ha-1. Ražīgāko audžu krājas analīze
liecina, ka tā variē plašā diapazonā starp 170–410 m3 ha-1, un tikai divās audzēs pārsniedz 300 m3 ha-1. Analogi lielas krājas –
170–237 m3 ha-1 veido gan audzes ar lielu koku skaitu (5500– 6600 koku ha-1), gan ievērojami retākas audzes, kur koku skaits
nepārsniedz 2200 koku uz ha. Sevišķi lielas krājas galvenokārt sastopamas 10–17 gadu vecajās audzēs, kurās saglabājies vairāk
koku par 5500 gab. ha-1.
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Pētītajās baltalkšņa audzēs izlīdzinātās audžu krājas (y) atkarībā no audzes vecuma (x) vai šķērslaukuma (x)
apraksta pakāpes regresijas vienādojums y = axb, tā izmantošanas intervāls dots tabulā 1[2].

Tabula 1. Pakāpes regresijas (y = axb) koeficienti sakarībai starp audzes vecumu vai šķērslaukmu un krāju
Bonitāte

1. A
1.
2.
3.

a
0.7239
1.4354
0.8939
1.0370

1. A

1.5205

1.
2.
3.

1.5111
2.6506
1.3652

b

R2

Arguments audzes vecums (x)

sx, m-3

p – vērtība

1.7772
1.5279
1.7094
1.5657

0.933
0.963
0.717
0.708

25.1
10.3
13.9
6.2
22.8

0.0000

1.4851
1.2955
1.5244

0.987
0.988
0.927

17.0
8.4
10.5

0.0001
0.0000
0.0060

Arguments audzes šķērslaukums (x)
1.4868
0.968

Formulas izmantošanas
intervāls

0.0000
0.0000
0.0000
0.0022

A, gadi

2 ≤ 30
3 ≤ 30
5 ≤ 30
9 ≤ 28

G, m2 ha-1

0.8 ≤ 42.3
2.9 ≤ 42.4
1.8 ≤ 42.7
5.6 ≤ 27.1

Apzīmējumi: x – arguments; A – audzes vecums, gados; G – audzes šķērslaukums, m2 ha-1; a – regresijas vienādojuma brīvais loceklis; b – regresijas
vienādojuma koeficients; R2 - determinācijas koeficients, sx – regresijas standartkļūda, p - ticamības līmenis

Krājas vidējais pieaugums 10.0–14.8 m3 ha-1 raksturīgs 14–17 gadu vecajām audzēm ar lielu biezumu, kas atkarīgs
no koku skaita platības vienībā un atbilstoši lielu audzes šķērslaukumu. Krājas lielākais vidējais pieaugums konstatēts
gāršas un vēra audzēs, kas pārsniedz 10 m3 ha-1 gadā, zemākais – slapjajā vērī, kas nepārsniedz 5 m3 ha-1 gadā [2, I]. Tikai
20 % audžu krājas vidējais pieaugums ir lielāks par 10 m3 ha-1 gadā. Baltalkšņa audzēs krājas vidējais pieaugums 20 gadu
vecumā sāk samazināties [2, 5].
Relatīvais baltalkšņa koksnes mitrums un koksnes blīvums. Vidējais relatīvais baltalkšņa koksnes mitrums
ir 53.5 ± 0.32 %, pazīmes variācijas koeficients 4.7 % (p < 0.05). Koksnes relatīvā mitruma svārstības konstatētas
intervālā 39.7 – 58.3 %.
Dabiski mitras baltalkšņa koksnes vidējais blīvums dažādos stumbra augstumos izzāģētām
koksnes ripām ir 795±5.2 kg m-3 ar variēšanas amplitūdu no 670 līdz 918 kg m-3. Dabiski mitras koksnes
blīvums pieaug virzienā no stumbra resgaļa uz galotni. Absolūti sausas koksnes vidējais blīvums ir
447±3.2 kg m-3, pazīmes variācijas koeficients 8 % (p< 0.05). Dotais koksnes blīvums virzienā no resgaļa uz galotni
palielinās no 427 līdz 469 kg m-3. Koksnes blīvuma atšķirības starp paraugkokiem konstatētas 388–506 kg m-3[1, I].
Baltalkšņa un baltalkšņa audžu biomasas apjomi. Līdz 3 cm resnu koku dabiski mitras zaru biomasas īpatsvars
no koka kopējās virszemes biomasas variē plašās robežās – no 1.6 līdz 32.5%, pazīmes variācijas koeficients ir 45%. Zaru
biomasas īpatsvara vidējā vērtība ir 15.3±0.97%.
Ieteicamais arguments baltalkšņa biomasas aprēķināšanai ir stumbra caurmērs, kas ērti nosakāms ar dastmēru. Nav
nepieciešami papildu aprēķini un tiek nodrošināta pietiekama sakarības precizitāte. No pētījuma datu analīzes izriet, ka
lai aprēķinātu līdz 3.0 cm resnu baltalkšņa dabiski svaigas bezlapotas virszemes biomasas apjomu (y) (kg) atkarībā no
stumbra caurmēra (D, cm) izmantojams otrās kārtas parabolas regresijas vienādojums (1):
y = 0.3427 ⋅ D 2 − 0.3063 ⋅ D + 0.1636 .				
				
Absolūti sausas biomasas apjomu var aprēķināt pēc vienādojuma (2):

(1)

(2)
y = 0.1529 ⋅ D 2 − 0.1408 ⋅ D + 0.968 .					
				
Izmantojot regresijas vienādojumu (2), aprēķināta absolūti sausa baltalkšņa biomasa, piemēram, ja
D=1 cm, tā veido 0.109 kg, bet ja D=3 cm, tā ir 1.051 kg [1, 5].
No kopējās bezlapotās virszemes biomasas paraugkoku (caurmērs 3.1-26.0 cm) zaru biomasa vidēji veido 21±2.1%,
un pazīmes variācijas koeficients ir 32%. Zaru īpatsvara atšķirības starp paraugkokiem ir lielas un atrodas intervālā 4–32%.
Dabiski mitras baltalkšņa bezlapotās virszemes biomasas (kg) aprēķināšanai stumbra caurmēru diapazonā 3.1≤D≤26 cm
izmantojams regresijas vienādojums (3):
				

y = 0.1336 ⋅ D 2.5476 . 						

(3)
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Savukārt absolūti sausas baltalkšņa bezlapotās virszemes biomasas (kg) aprēķināšanai atkarībā no stumbra
caurmēra (cm) tajā pašā stumbra caurmēru intervālā izmantojams regresijas vienādojums (4):
				
(4)
								
Pēc regresijas vienādojuma (4) aprēķinātā absolūti sausa baltalkšņa bezlapotās virszemes biomasa kokiem ar 3 cm
lielu stumbra caurmēru ir nedaudz lielāka par 1 kg, bet 26 cm resniem kokiem sasniedz 246 kg.
Lielām baltalkšņu audžu kopām biomasas aprēķināšanai baltalkšņa audzēs kā mainīgais arguments pārbaudīts
audzes vecums, caurmērs un šķērslaukums. Visciešāka sakarība audzes biomasas apjomu prognozēšanai konstatēta starp
audzes šķērslaukumu (G, m2 ha-1) un baltalkšņa audžu biomasas (y) apjomu (t ha-1) (p=0.000<α=0.05, R2=0.963). Audzes
šķērslaukums vienlaicīgi sevī apvieno tā izmaiņu atkarību no audzes vecuma, kā arī no koku caurmēra un skaita ietekmes.
Šādā gadījumā datu izkliede ap regresijas taisni ir daudz mazāka nekā tad, ja par argumentiem izmanto audzes vecumu vai
vidējo caurmēru. Regresijas vienādojuma standartkļūda ir ievērojami zemāka: ±0.22 t (5) un ±0.21 t (6). Dabiski mitras
(DMVB) un absolūti sausas virszemes biomasas (ASVB) apjomu (y, t ha-1) atkarību no audzes šķērslaukuma (G, m2 ha-1)
raksturo regresijas vienādojumi (5) un (6):

y DMVB = 2.2327 ⋅ G1.3652 ,			

					

		

y ASVB = 1.0532 ⋅ G1.3627 .					
					
Vienādojumi (5) un (6) ir izmantojami audzei ar šķērslaukumu intervālā 2≤G≤42.4 m2 ha-1[6].

(5)
(6)

Vienvecuma audzēs lielāks biomasas apjoms ir audzēs ar lielāku koku skaitu. Biomasas apjoms pētītajās vienas bonitātes
vienvecuma audzēs, bet dažādos baltalkšņa meža tipos ir atkarīgs no koku skaita un audzes šķērslaukuma.
Biomasas vidējais pieaugums vairumam audžu svārstās no 5 līdz 10 t ha-1 gadā. Audzēm ar vidējo caurmēru, kas
mazāks par 6 cm, biomasas vidējais pieaugums nepārsniedz 6 t ha-1 gadā. Šajā pētījumā par 10 t ha-1 gadā lielāks vidējais
biomasas pieaugums ir konstatēts 1.A bonitātes gāršas un vēra audzēs un 2. bonitātes vēra un platlapju āreņa audzēs
ar 8–10 cm lielu vidējo audzes caurmēru. Pieaugot audzes vecumam, biomasas vidējā pieauguma apjoms samazinās.
Vairumam audžu ar koku skaitu, kas mazāks par 5000 gab. ha-1, biomasas vidējais pieaugums ir no 4 līdz 10 t ha-1 gadā
[5].
Baltalkšņa audžu izvērtējums šķeldu iegūšanai. Darbā pētīto 55 baltalkšņa audžu vecums variē no 2 līdz 30
gadiem. Dabiski mitrās baltalkšņa biomasas izkliedes intervāls audzēs šajā vecumā ir 9.5 – 223.0 t ha-1, savukārt absolūti sausās
biomasas – 4.3 – 104.4 t ha-1. Pieņemot, ka baltalkšņa audžu virszemes biomasa ir izmantojama enerģētisko šķeldu
iegūšanai, ASVB pārrēķināta šķeldās (ber.m3 ha-1). Tās gada pieaugums pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nekoptās
baltalkšņa audzēs samazinās no 25.5 līdz 21.3 ber.m3 ha-1 (Tabula 2). Tas nozīmē, ka krājas pieaugums maksimumu
sasniedz 15 gadu vecumā.
Tabula 2. Baltalkšņa audžu virszemes biomasas enerģētiskās koksnes apjomi
Audzes vecums, gados
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

DMVB ±

s x , t ha-1

9.5 ± 2.51
40.0 ± 16.09
136.0 ± 17.88
150.0± 18.08
194.0± 16.81
223.0 ± 21.04

ASVB ±

s x , t ha-1

4.3 ± 1.10
18.9 ± 8.12
63.7 ± 8.37
70.9 ± 8.68
89.8 ± 6.74
104.4 ± 9.81

Šķeldas, *ber.m3 ha-1

Šķeldas pieaugums,
ber.m3 ha-1 gadā

26
113
382
425
539
626

5.2
11.3
25.5
21.3
21.6
20.9

Apzīmējumi: DMVB – babiski mitra virszemes biomasa;ASVB – absolūti sausā virszemes biomasa; * 1 tonna absolūti sausas biomasas (sausnas) – 5.6 – 6.7 ber.m3

Enerģētiskās šķeldas iznākums, atrēķinot ciršanas un šķeldošanas laikā radušos zudumus (30%). Laika posmā no 5 līdz
30 gadiem faktiskais šķeldas iznākums ir no 18.1 līdz 438.5 ber.m3 ha-1. Šķeldas apjoms pirmajos 5 gados ir 3.6 ber.m3 ha-1
gadā, attiecīgi 10 un 15 gados – 7.9 un 17.8 ber.m3 ha-1 gadā. Maksimumu sasniedz 15 gadu vecumā. Vecākās audzēs vidējie
šķeldas gada apjomi samazinās un 30 gadu vecumā ir tikai 14.6 ber.m3 ha-1. Vidējie šķeldas gada apjomi pēc 15–17 gadu vecuma
sasniegšanas samazinās par 17.6 %.
Meža produkcijas enerģētiskās koksnes eksporta cena 2007. gadā par šķeldu – 9.34 Ls ber.m -3. Pēc baltalkšņa audžu
15 gadu sasniegšanas vidējie ieņēmumi gadā par enerģētisko koksni (šķeldu) samazinās no 167 uz 139 Ls ha-1.
Pēc baltalkšņa audžu izvērtēšanas enerģētiskās koksnes iegūšanai ir iespējams secināt, ka visizdevīgāk to izstrādāt pēc
15 gadu vecuma sasniegšanas. To pašu apliecina arī pašreizējā tirgus situācija – izstrādājot baltalksni reizi 15 gados šķeldu
ražošanai, vidējie ieņēmumi gadā ir 167 Ls ha-1[3-4]. Tomēr, vērtējot, ka vislabāk izstrādāt baltalkšņa audzes dažāda vecumā,
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ja plānots sagatavot tikai enerģētisko koksni, jāņem vērā arī izstrādei izmantojamā tehnoloģija. Audzēs, kur koku caurmērs
celma augstumā nepārsniedz 8-10 cm, var izmantot kombinētās izstrādes tehnoloģijas, kas nodrošina 50-100 ber.m3 h-1 ražību,
apvienojot izstrādes, smalcināšanas un pievešanas operācijas. Lielākiem kokiem jāizmanto mežizstrādes mašīnas, kas vienlaicīgi
var apstrādāt 4-5 kokus (ja izstrādes galvai ir akumulēšanas funkcija), nodrošinot ievērojami mazāku ražību (15-20 ber.m3 h-1
tikai izstrādes etapā). Pieaugot koku dimensijai, palielinās arī šo mašīnu ražība, taču, ja koki ir garāki par 10-12 m, ir apgrūtināta
to pieviešana vai arī tie jāsadala gabalos jau izstrādes etapā, atkal patērējot vairāk laika vienam kokam. Eksperimentālie dati par
kombinētās izstrādes mašīnu pielietošanas iespējām dabiskās baltalkšņa audzēs ir nepietiekoši, tāpēc šajā darbā pieņemts, ka
izstrādi veic ar tradicionālajām mežizstrādes tehnoloģijām, izmantojot harvesteru tipa mašīnas [4].

Secinājumi
1. Pētītajās 2 līdz 40 gadus vecās baltalkšņa audzēs izlīdzinātās krājas dažādu bonitāšu audzēs atkarībā no vecuma vai
šķērslaukuma apromiksē pakāpes regresijas y = axb vienādojums.
2. Atsevišķu baltalkšņu stumbru dabiski mitras bezlapotās virszemes biomasas apjoms aprēķināms pēc vienādojuma (1),
bet absolūti sausas biomasas apjoms - pēc vienādojuma (2). No 3.1 līdz 26.0 cm resnu, atsevišķu baltalkšņu dabiski
mitrās bezlapotās virszemes biomasas apjoms aprēķināms pēc vienādojuma (3), bet absolūti sausas biomasas apjoms pēc vienādojuma (4).
3. Nekopto baltalkšņa audžu virszemes biomasas prognozēšanai par argumentu izmantojams audzes šķērslaukums, kurš
akumulē stumbra caurmēra un koku skaita variācijas. Baltalkšņu audžu kopās izlīdzinātos dabiski mitras biomasas
apjomus (y) (t ha-1) var prognozēt pēc audzes šķērslaukuma ar vienādojumu: y DMVB = 2.2327 ⋅ G1.3652 ; bet absolūti
sausas biomasas apjomus ar vienādojumu: y ASVB = 1.0532 ⋅ G1.3627 . Vienādojumi ir izmantojami audzēs ar šķērslaukumu
2≤G≤42.4 m2 ha-1.
4. Visizdevīgāk baltalkšņa biomasu enerģētiskās koksnes ražošanai izstrādāt 15 – 17 gadu vecumā pirms krājas
pieauguma samazināšanās. Pašreizējā tirgus situācijā, nocērtot baltalkšņa audzes šķeldas iegūšanai 15 gadu
vecumā, vidējie gada ieņēmumi ir 167 Ls ha-1.
5. Lai īsā laikā iegūtu lielu koksnes krāju, kas izmantojama kurināmās šķeldas iegūšanai, koku skaitam baltalkšņa
audzēs 14 – 17 gadu vecumā jāpārsniedz 3000 gab. ha-1.
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PRODUCTIVITY AND STRUCTURE OF GREY ALDER STANDS
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Due to growing demand of fuel grey alder should be evaluated as a fast growing tree species, which can produce
significant amount of biomass for bioenergy production in a short period of time. Research of grey alder has achieved
significant topicality at the beginning of the twenty first century.
Research target - evaluation of the harvestable stock of above-ground biomass of grey alder stands in relation to
the structure of stands.
Grey alder stands cover 190.6 thousand ha, which is equal to 6.8 % from the total forest area in Latvia and has
a total yield of 31.3 million m3. Increasing deficit of fuel stresses the need to search for alternative energy resources for
heating purposes. Grey alder is a fast growing tree species, capable to produce notable wood volume in a short period of
time.
Due to growing demand of fuel grey alder should be evaluated as a fast growing tree species, which can produce
significant amount of biomass for bioenergy production in a short period of time. Research of grey alder has achieved
significant topicality at the beginning of the twenty first century [1-5].
The growing stock in the studied 20-30 year old grey alder stands representing different site indexes can be
approximated byusing the power regression equation y=axb. The growing stock does not differ significantly in stands
representing different site indexes. Growing stock of the most productive stands varies between 170 and 410 m3 ha-1. High
growing stock is characteristic, both of stands with large number of trees (5500-6600 trees ha-1) and stands with relatively
small number of trees (up to 2200 trees ha-1).
After grey alder reaches 20 years of age, the average yearly increment reduces.
There is a statistically significant power regression between the age of the stand and the number of trees in stands
representing all site indexes y = axb [2, I].
A density of naturally wet wood of grey alder increases in the direction to the top of the tree, the average density
is 795±5.2 kg m-3, the amplitude of variations is 670-918 kg m-3. The average density of absolutely dry wood is 447±3.2
kg m-3, the amplitude of variations is 388-506 kg m-3. An average relative moisture of wood of grey alder is 53.5±0.32 %,
the coefficient of variability of this property is 4.7 % [1, I].
For grey alder trees with breast height diameter up to 3.0 cm, above-ground biomass without foliage in naturally
moist conditions can be calculated according to equation y = 0.3427 ⋅ D 2 − 0.3063 ⋅ D + 0.1636 , but in absolutely dry
conditions according to equation y = 0.1529 ⋅ D 2 − 0.1408 ⋅ D + 0.968 , where argument (x) is breast height diameter of tree.
2.5476
Corresponding equations for trees with breast height diameter from 3.1 to 26.0 cm are: y DMVB = 0.1336 ⋅ D
;
and
. Stand level analysis is based on data from 55 unthinned grey alder stands at the age of 2–30
years. Above-ground biomass without foliage for grey alder stands can be calculated according to regression equations:
in naturally moist conditions y DMVB = 2.2327 ⋅ G1.3652 , in absolutely dry conditions y ASVB = 1.0532 ⋅ G1.3627 [5].

The annual increment of naturally wet grey alder above-ground biomass is higher by 10 t ha-1 in stands
with a number of trees 5500 - 6600 per ha-1 and an average diameter of trees in the stand 8 - 10 cm. The annual
increment of naturally wet grey alder above-ground biomass in most cases varies between 4 and 10 t ha-1. An
average increment of the above-ground biomass is less than 6 t ha-1 in stands with average diameter less than
6 cm.
Harvesting of grey alder stands for bioenergy is the most beneficial at the age of 15 - 17 years age, before reduction
of annual increment. In the current market situation harvesting of grey alder stand at the age of 15 years will result in 167
Ls ha-1 yearly income.
The number of trees at the age of 14 - 17 years should be at least 3000 per ha to obtain a big growing stock in a
possible short period of time [4, I].
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DABISKI IEAUGUŠO LAPU KOKU AUDŽU KVALITATATĪVIE RĀDĪTĀJI
NEIZMANTOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMĒS
THE QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF NATURALLY-DEVELOPED
DECIDUOUS FOREST STANDS IN ABANDONED AGRICULTURAL LANDS
Mudrīte Daugaviete

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
mudrite.daugaviete@silava.lv

Pētījuma mērķis- noskaidrot neizmantotās lauksaimniecības zemēs dabiski ieaugušo lapu koku audžu kvantitatīvos
un kvalitatīvos rādītājus, dot ieteikumus šo audžu turpmākai apsaimniekošanai. Pētījuma ietvaros analizēta neizmantoto
lauksaimniecības zemju apmežošanās gaita un izveidojušos mežaudžu kvalitāte. Uz 64 parauglaukumu bāzes, kas
izvietoti dažādos attālumos no meža sienas (sēklu avota) un dažādos azimutos (Z,D,R,A) pret meža sienu, parādītas lapu
koku mežaudžu vecuma, koku skaita, sugu sastāva, koku vidējā caurmēra un augstuma izmaiņas atkarībā no sēklu avota
attāluma un azimuta. Iegūtie rezultāti ļauj prognozēt lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanās gaitu un izveidojušos
mežaudžu kvalitāti. Izstrādāti ieteikumi šo audžu apsaimniekošanai.
Meža resursu monitoringa dati liecina, ka laika periodā no 1991.gada Latvijā dabiski apmežojušās neizmantotās
lauksaimniecības zemes sasniedz 353 tūkstošus hektāru (Liepiņš, Daugaviete u.c., 2008). Pārsvarā šīs mežaudzes
izvietotas privāto zemes īpašnieku mežos (Meža statistika, dati uz 01.01.2009, VMD, CD-ROM). Šo dabiski izveidojušos
mežaudžu kvalitāte ir atšķirīga un līdz ar to viens no galvenajiem pētījuma uzdevumiem- veikt šo audžu analīzi un izstrādāt
ieteikumus to apsaimniekošanai (Daugaviete, Daugavietis, 2008; Daugavietis, Daugaviete, Bisenieks, 2009). Pētniecības
darbs tika veikts valsts pētījumu programmas projekta „Perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas izstrāde meža un
nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām” ietvaros.

Darba metodika un pētniecības uzdevumi
Neizmantotajās lauksaimniecības zemēs dabiski izveidojušos lapu koku mežaudžu izvērtēšanai atlasīti 64 apļveida
parauglaukumi 100 m² platībā, kas izvietoti dažādos attālumos no meža sienas (sēklu avota) un azimutos (Z,A,D,R)
pret meža sienu. Parauglaukumi izvietoti ķēdē tieši perpendikulāri piegulošā meža sienai sekojošos attālumos: 0-11.28
m; 11.28-22.56 m; 22.56-33.84 m; 33.84-45.12 m; 45-12-56.40 m; 56.40-67.68 m. Parauglaukumu sērijas attiecīgajos
azimutos izvietotas 3 atkārtojumos.
Parauglaukumos veica visu parauglaukumā atrodošos valdaudzes un II stāva koku uzskaiti. Katram kokam mērīja
koka caurmēru ar precizitāti ±0,2 cm. Koka augstumu mērīja ar mērinstrumentu VERTEX III ar precizitāti ±0,2 m ar
aprēķinu, lai no katras caurmēra pakāpes tiktu uzmērīti 3 koki.
Koki tika novēretēti Krafta klasēs, kā arī tika izdalīti - I stāva, II stāva un III stāva koki.
Audzes vecumu krūšaugstumā noteica ar Prestlera svārpstu, veicot 10 urbumus 3 galvenajās caurmēra pakāpēs.
Uz uzmērīto datu pamata katrā parauglaukumā tika aprēķinēti sekojoši rādītāji:
1. Koku skaits uz 1 ha pēc formulas
					

N = Np · 100 ,						

(1)

kur Np- koku skaits parauglaukumā ar platību 100 m².
2. Audzes vidējais caurmērs un šķērslaukums
Audzes vidējo caurmēru aprēķina pēc koku dastojuma rezultātiem kā vidējo svērto no caurmēra pakāpju
šķērslaukumiem:
				
					

g1 . n1 + g2 . n2 + ……..+ gn . nn
gv = -------------------------------------------			
n1 + n2 + ……..+ nn

(2)

												

(3)
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Audzes šķērslaukums:
					
kur

G = gv * N,						

(4)

g1...n – atsevišķa koka šķērslaukums, m²;
n1....n – koku skaits
gv – vidējais šķērslaukums, m².

Datu matemātiskā apstrāde un ticamības aprēķināšana tika veikta pēc matemātiskās statistikas metodēm, izmantojot
„Microsoft Office Excell 2003” programmu un aprēķinot vidējos datus un standartnovirzes.
Pētījuma uzdevumi: izvērtēt neizmantotajās lauksaimniecības zemēs dabiski ieaugušo lapu koku mistraudžu
kvalitatīvos rādītājus un dot ieteikumu šo audžu turpmākai apsaimniekošanai.

Rezultāti
Meža kvalitāte ir meža kā ekosistēmas vērtējums atkarībā no kokaudžu produktivitātes un stabilitātes. Produktīvu
un kvalitatīvu mežaudžu kvalitātes rādītājs- valdaudzē (I stāvs) optimāls koku sugu mistrojums - 2-as koku sugas. Pēc
VMD Meža datu bāzes datiem (Meža statistika, dati uz 01.01.2009, VMD, CD-ROM) jaukto koku mežaudžu platības
valstī aizņem 76.5 % līdz ar to neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanās pārsvarā notiek ar lapu kokiem. Bez
tam Latvijā pāreja no meža uz atklātu lauksaimniecības zemi notiek caur mežmalu, kuras platums noteikts likumdošanā
(MK noteikumi Nr. 189 no 08.05.2001). Šajās mežmalu saaudzēs ir ļoti liels koku sugu mistrojums, kas būtiski ietekmē
jaunās dabiski ieaugušās mežaudzes sastāvu.
Pētījums parāda, ka dabiski izveidojušos lapu koku audžu kvalitāte ievērojami atkarīga no: (1) sēklu audzes
attāluma, (2) sēklu audzes sastāva un vecuma, (3) audzei pieguļošās platības aizzēluma, (4) audzei pieguļošās platības
novietojuma atkarībā no azimuta.
Pētījumi parāda, ka meža sienai pieguļošajā neizmantotajā lauksaimniecības zemē veidojas nevienāda vecuma
dažādas biezības un sastāva vairākstāvu, pārsvarā jaukto koku mežaudzes (2.tabula).
2.tabula. Koku sugu mistrojums dabiski izveidojušajās baltalkšņa audzēs, %
Attālums no
sēklu avota

Z virziens

Austrumu virziens

Dienvidu virziens

Rietumu virziens

0-11.28 m

38% B, 34% A, 21%
Bl, 4% E, 2%

83-90% Ba, 17-40% B,
4-10%A, 10-25% Bl,
1-10% E

34-57% Ba, 7-16% Bl,
27-59% B, 1-2% E

47-56% Ba, 33-34% B,
11% E, A- 19%

11.28-22.56 m

34% B, 29% A, 23% Bl,
15% Ba, 3% E

40-87% Ba, 10-24% Bl,
22-35% B, 5% A

54-93% Ba,7-28% B,
0-18% E

22.56-33.48 m

58% Ba,14% B, 10%
Bl, 11% A, 7% E

33.48-45.12 m

63% Ba, 22% B, 10%
A, 3% Bl, 2% E vai
1-2% P

45.12-56.4 m
56.4-67.68 m
67.68-78.96 m

81-90% Ba, 1-20%B,
18-19% Bl, 2-25% A,
1-12% E

71-92% Ba, 2-10% B,
68-71% Bl, 9-32% Ba, 31-70% Ba, 10-20% B,
22-32% Bl, 5-7% A,
5-19% B, 1-2% E
20-50% Bl, 7-60% E,
1%E
36-90% Ba, 28-39% B,
57-70% Ba, 26% Bl,
63-78% Bl, 7-31% B, 5%
22-32% Bl, 4-10% A,
4-43% B, 5-20% E,
Ba, 1-2% E
2-7% E
10-12% A
24-33% Ba, 12-17%B,
20-81% Ba, 17-60% Bl,
52-70% Ba, 18-30% Bl,
34-40% Bl, 21-30% A,
2-20% B, 5-20% E,
29% B, 1-3% E
3-15% E
10-12% A
36-50% Ba, 18-64% Bl,
25-31% B, 1-21%E
44-68% Ba, 17-33% B,
1-20% E

Kā redzams no 2.tabulas datiem, dabiski ieaugušās mežaudzēs, koku sugu skaits ir 4-5. Vidēji izvēlētajos
parauglaukumos koku sugu sastāvs – 34-66% Ba, 17-30% B, 21-40% Bl, 13-20% A, 2-45% E, atsevišķās priedes augšanai
labvēlīgās vietās (smilts augsnes ar vāju aizzēlumu) arī priede, kā arī sastopami atsevišķi cietie lapu koki-ozoli un oši.
Jāatzīmē, ka blakus esošo mežaudžu ziemeļu pusē ieaugušās mežaudzes sastāvā meža sienas apēnojuma iespaidā ir ļoti
mainīgs sugu sastāvs un pārsvarā baltalksni un bērzu izspiedušas blīgznas. Baltalksnis dabiski ieaugušas audzes sastāvā
šādos apstākļos parādās tikai vairāk kā 20 m attālumā no meža sienas.
Kā rāda pētījums, dabiski atjaunojušajās lapu koku mistraudzēs I stāva jeb valdaudzes biezība ir nepietiekoša
pilnas biezības audzes izveidei pirmajos piecos gados, jo II stāvs jaunajā mežaudzē sāk veidoties vidēji pēc 4-5 gadiem,
kad I stāvā esošie koki ar savu lapotni nomāc zemsedzes veģetāciju, tādējādi sekmējot izsējušos sēklu dīgšanu un dīgstu
saglabāšanos, kā arī atvašu augšanu. I stāvā koku skaits 10-12 gadu periodā vidēji sastāda Z virzienā 9-38%, D virzienā13-38% , A virzienā- 28-42%, bet R virzienā- 22-34% no visu mežaudzē atrodošos koku skaita (Zīm. 1.).
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Zīmējums 1. Koku skaita izmaiņas dabiski atjaunojušās lapu koku audžu I stāvā atkarībā no
attāluma līdz sēklu audzei un novietojuma (azimuta pret meža sienu).
Līdz ar attālināšanos no sēklu avota, mainās koku vecums (vidēji no 15 līdz 2 gadiem) un līdz ar to arī koku
krūšaugstuma caurmērs un augstums ( zīm. 2. un 3.). Ja sēklu avota tiešā tuvumā baltalkšņa vidējais caurmērs sasniedz
5.3 cm un augstums 7.4 m, kas atbilst tā vecumam 10-12 gados, tad tuvu pie 70 m attāluma baltalkšņu vidējais caurmērs
sasniedz tikai 1.1 cm un augums 2 m, kas atbilst tā vecumam 2-3 gados.

Zīmējums 2. Koku krūšaugstuma caurmēra izmaiņas atkarībā no sēklu avota, vidēji parauglaukumos.
Līdzīga situācija ir ar pārējām lapu koku sugām- apsi, bērzu, blīgznu. Jāatzīmē, ka blīgzna var ievērojami izmainīt
ieaugušās mežaudzes sastāvu, jo ir samērā agresīva koku suga ar lielu lapotni, kas nomāc bērza un baltalkšņa sējeņu un
atvašu ieaugšanos un augšanu.

Zīmējums 3. Koku augstuma izmaiņas parauglaukumos atkarībā no attāluma līdz sēklu audzei, vidēji parauglaukumos.
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Tālāk par 70-80 m no sēklu avota atrodami vien atsevišķi bērzu, apses, baltalkšņu sējeņi, kuru vecums ir 1-2
gadi. Kopumā var secināt, ka 10-15 gadu laikā mežaudzēm pieguļošs neizmantotās lauksaimniecības zemes pakāpeniski
apmežojas 70-80 m platā joslā. Tālāka šo neizmantoto lauksaimniecības zemju apmezošanās notiek ar jaunās mežaudzes
koku sēklām, jo baltalksnis un blīgzna sēklas sāk ražot 5-8 gadu vecumā.
Veiktie pētījumi liecina, ka šādās dabiski ieaugušās lauksaimniecības zemēs jauktu lapu koku valdaudzes krāja
6-15 gadu vecumā sasniedz 24-35 m³•ha-1, bet II stāva krāja, vidēji-3-15 m³•ha-1.
Pie nosacījuma, ka audzes kvalitāti nosaka audzes mistrojums, kurā koku sugu skaits nedrīkstētu pārsniegt- 2 koku
sugas, tad šīs dabiski izveidojušas baltalkšņa mistraudzes nav kvalitatīvas, jo (1) koku sugu mistrojums I stāvā sasniedz
4-5, (2) koku vecums ir ļoti atšķirīgs no 2-15 gadiem, (3) koku izvietojums nav vienmērīgs uz platības vienības, 400-3800
koki uz 1 ha, (4) koku stumbru kvalitāte ir slikta. Rezultātā- audžu produktivitāte ir zema. Šādu dabiski izveidojušos
audžu apsaimniekošanai var ieteikt sekojošus pasākumus, ja audzi vēlas izveidot par produktīvu mežaudzi:
1) tās izkopjamas, veicot augšanas apstākļiem atbilstošu koku sugu saglabāšanu,
2) veidojot sabalansētu mistrojumu ar ne vairāk kā 2-ām perspektīvām koku sugām,
3) panākot vienmērīgu koku izvietojumu.
Veiktie pētījuma rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka šīs laikā neizkoptās mazvērtīgās audzes, kuras izveidojušas
dabiskās apmežošanās ceļā, var tikt izmantotas vienīgi kā biomasu ražojošas joslas atjaunojamo koksnes resursu ieguvei.
Šīs mazvērtīgās mežaudzes, kuras jau sasniegušas 10-15 gadu vecumu izveidot par produktīvām mežaudzēm praktiski
nav iespējams ļoti lielās sugu dažādības, koku vecuma svārstību, nevienādās biezības un līdz ar to iegūstamās krājas
dēļ. Šo audžu vietā iespējams izveidot produktīvas audzes, izmantojot ES struktūrfondu maksājumus aktivitātē „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana” (MK noteikumi Nr.753 no 15.09. 2008. „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”).

Secinājumi
1. Lauksaimniecības zemju apmežošanās ar baltalksni atkarīga no sēklu audzes attāluma, sēklu audzes sastāva un
vecuma, audzei pieguļošās platības apauguma un aizzēluma.
2. Baltalkšņa saaudzēm pieguļošajā lauksaimniecības zemē veidojas nevienāda vecuma dažādas biezības un sastāva
audzes.
3. Produktīvu audžu izveidei, šīs audzes jāizkopj, atstājot augšanas apstākļiem atbilstošas koku sugas, pretējā
gadījumā šo audžu kvalitate būs zema, ļoti lielās sugu dažādības, koku vecuma svārstību, nevienādas biezības un
iegūstamās krājas dēļ.
4. Lapu koku saaudzes ar dažādas biezības un vecuma 4-5 koku sugu mistrojumu nav perspektīvas un izmantojamas
biomasas ieguvei.
5. 10-15 gadu laikā meža sienai pieguļošās neizmantotās lauksaimniecības zemes dabiski aizaug līdz 70-80 m platā
joslā ar pakāpenisku koku vecuma samazināšanos līdz ar attālināšanos no meža sienas.
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Forest resource monitoring data shows that, in the period since 1991, the area of naturally-afforested abandoned
agricultural lands has reached 353 000 hectares. The quality of these naturally-developed forest stands varies, and
therefore one of the main tasks of the study is to carry out an analysis of these stands and develop recommendations for
their management.
Forest quality was assessed on the productivity and stability of forest stands. The study shows that the quality of
naturally-developed broadleaved stands largely depends on: (1) the distance of the seed stand; (2) the composition and
age of the seed stand; (3) how much the area adjacent to the stand is covered in grass; (4) the location of the area adjacent
to the stand in relation to the azimuth.
In naturally-developed forest stands the amount of tree species is between 4 and 5.
In naturally-recovered mixed stands of different deciduous tree species, the density of level I or the dominant crop
is insufficient for development of a full-density stand in the first five years after the development of the stand, as levels II
and III in a new forest stand begin forming after 4–5 years on average, when the trees on level I with their foliage suppress
the ground vegetation, thereby facilitating the germination of disseminated seeds, and the survival and growth of sprouts.
On level I the amount of trees in the N direction is on average 9–38%, in the S direction – 13–38%, in the E direction –
28–42%, and in the W direction – 22–34% of all trees located in the forest stand.
The research data show that the age of trees changes along with the increase of distance from the source of seeds
(on average from 2 to 15 years), and consequently their average diameter and height changes as well. While in direct
proximity of the source of seeds the average diameter of grey alder reaches 5.3 cm and the height reaches 7.4 m, which
corresponds to an age of 10–15 years, around a distance of 70-80 m the average diameter of grey alder reaches only 1.1
cm, height – 2 m, which corresponds to an age of 2–3 years.
The timber volume of a dominant crop of deciduous forest stands at an age of 6–10 in such naturally-developed
stands in agricultural lands reaches 24–35 m³·ha-1, but the timber volume of level II – on average 3–15 m³·ha-1.
Given that the quality of a stand is to a certain degree affected by the mixture of species of the stand, and the
amount of tree species should not exceed two, these naturally-developed stands of deciduous are not high-quality, as (1)
the amount of tree species on level I reaches 4–5; (2) their distribution in the area is not even; (3) the quality of tree trunks
is low, as they are branchy and crooked. As a result, the productivity of the stands is low.
The results of the study allow concluding that these low-value stands not developed in time, having appeared by
way of natural afforestation, may be used as biomass-producing areas for renewable wood resources. It is practically
impossible to turn these low-value forest stands that have already reached the age of 10–15 years into productive forest
stands due to the very large variety of species, uneven age of trees, uneven density and, therefore, uneven wood yield.
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Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
peteris.zalitis@silava.lv
Baltalkšņa audžu struktūra vērtēta samērā daudzu zinātnieku darbos, taču šo audžu taksācijas elementu vienīgais
sakārtojums pa trīs bonitātēm un vecumiem ir veikts Paula Mūrnieka 1948. gada zinātņu kandidāta disertācijā. Jaunaudžu
intensīva izretināšana, kas pēdējos desmit gados tiek izpildīta priežu, egļu un bērzu mežos, baltalkšņa audzēs tikpat kā
nenotiek. Nav ierīkoti arī ilglaicīgie parauglaukumi, kurus atkārtoti pārmērot, varētu prognozēt audžu tālāko attīstību un
iespējamo gala rezultātu.
Pētāmie objekti sameklēti Vidusdaugavas MS (VD) un Zemgales MS (Z), izvēloties audzes, sākot no 10 m
augstuma. Pavisam analizēta 31 audze, ierīkojot un izmērot parauglaukumus.
Baltalkšņa audžu īpatsvars Latvijas mežos ir strauji palielinājies tieši pēdējā gadsimta laikā. Ja 1925. gadā
baltalkšņa audzes aizņēma 3,9 tūkst. ha, tad 2003. gadā tās pārsedza 189 tūkst. ha (Daugaviete, 2006). Pagājušā gadsimta
pirmajā pusē arī botāniķis Nikolajs Malta (1934) uzskatīja, ka baltalksnis ir maz izplatīta suga, īpaši Kurzemes pusē.
Baltalkšņa audžu īpatsvars mūsu zemē visumā atspoguļo auglīgo zemju izmantošanas intensitāti lauksaimniecībā,
un šo audžu ekspansija pēdējos desmit gados norāda uz lauksaimniecisko platību it kā nepilnvērtīgu izmantošanu.
Baltalksnim kā tipiskam tīrumu apmežotājam iezīmējas pieaugoša loma, jo īpaši, realizējot 21. gadsimta pamatnostādni:
saudzēsim mežu – audzēsim kokus! Mežos, ko apsaimnieko daudzi tūkstoši meža īpašnieku, baltalksnis ir galvenais
„malkas koks”, un tā mērķtiecīga audzēšana ir viens no meža īpašnieka izdzīvošanas līdzekļiem. Turklāt – baltalkšņa
savdabīgā koksne aizvien vairāk rod pielietojumu pat koksnes elitāros izstrādājumos. Pagaidām vēl nepietiekoši
baltalksnis ir izvērtēts kā enerģijas koksnes ražotājs salīdzinājumā ar šajā ziņā tik populāro kārklu, kaut arī baltalkšņa
audžu struktūra vērtēta samērā daudzu zinātnieku darbos, ko noslēdz Olgas Miezītes pētījumi par baltalkšņa audžu ražību
un struktūru (2008). Baltalkšņa audžu taksācijas elementu (vidējais augstums, caurmērs, stumbru skaits, šķērslaukums
un koksnes krāja) vienīgais sakārtojums pa trīs bonitātēm un vecumiem ir veikts Paula Mūrnieka 1948. gada zinātņu
kandidāta disertācijā. Svarīgākā tabula par baltalkšņa normālu audžu augšanas gaitu uz divām lappusēm ievietota Rūdolfa
Sacenieka un Jāņa Matuzāņa 1963. gadā izdotajā Mežsaimniecības tabulu grāmatā. Tas arī viss. Pat biezajā (853 lpp.)
Nikolaja Tretjakova rediģētajā Справочник таксатора (1952) baltalkšņa audzes nav pieminētas.
Baltalkšņa jaunaudzes ir ļoti biezas. Atbilstoši P.Mūrnieka tabulām piecus gadus vecās audzēs kociņu skaits
pārsniedz 55 tūkst. gab. uz 1 ha. Turpmākajos gados norisinās krasa koku skaita samazināšanās un piecdesmit gadu vecās
audzēs ar vidējo augstumu 21m kociņu skaits ir 1035 gab.ha-1.
Lai mežā atpazītu tās pieaugušās audzes, kas veidojušās no retām jaunaudzēm, izmantota likumsakarība, kas
balstās uz parauglaukumos iegūtiem rezultātiem (P.Zālītis, A. Kuļiešis – pagaidām vēl nepublicēti materiāli) – priežu,
egļu un bērzu audzēs pie vienāda vidējā augstuma stumbra vidējais caurmērs ir lielāks nekā audzēs, kas veidojušās no
biezām jaunaudzēm. Šis princips izmantots nogabalu izvēles etapā.
Ikvienā konkrēta augstuma kokaudžu grupā nogabalu skaits ir vairāki desmiti. No šiem nogabaliem, atbilstoši
iepriekšminētajiem loģiskiem apsvērumiem, tiek izvēlēti pieci nogabali ar visresnākiem kokiem; no šiem pieciem
nogabaliem izpētei paliek viens vai divi ar vislielāko koksnes krāju. Tādējādi iespējami labāk tiek nodrošināts nejaušības
princips un iegūto secinājumu ticamība, pieļaujot mūsu atziņas ekstrapolēt arī uz citām, nepētītām audzēm.
Ikvienā izvēlētajā nogabalā tiek ierīkots īslaicīgs precīzi izmērītas platības parauglaukums, kurā izdastoti visi
koki, tos sagrupējot visupirms valdaudzē un starpaudzē. Tāpat tiek izmērīti valdaudzes un starpaudzes aptuveni vidējam
caurmēram atbilstošo 5-6 koku augstumi, lai varētu aprēķināt valdaudzes un starpaudzes parametrus – koku krāju un
sortimentu struktūru. Subjektīvās ietekmes samazināšanai, kas var izpausties, ierīkojot apļveida vai kvadrātveida
parauglaukumus pārāk biezās, kā arī pārāk retās audzes biogrupās, mūsu ierīkotie parauglaukumi ir tikai 5 m plati, bet to
garums sasniedz 200-250 m; parasti ar taisnās līnijas lauzumiem ik pēc 50 m. Tā rezultātā mūsu parauglaukumi šķērso
daudzas vienā audzē sastopamas biogrupas, un iegūtie rezultāti iespējami tuvu raksturo audzi kopumā.
Pētījumi veikti divās nosacītās ģenerālkopās – Zemgales mežsaimniecības un Vidusdaugavas mežsaimniecības
mežos ar 371 un 332 baltalkšņa tīraudzēm 10m – 33 m augstumā. Zemgales MS analizējamie nogabali iekļaujas divos
iecirkņos – Līvbērzes un Svirlaukas; Vidusdaugavas MS izvēlētiem indikatoriem atbilstošo audžu teritoriālā izkliede ir
daudz prāvāka – Bauskas, Ērberģes, Madlienas, Ogres un Skaistkalnes iecirkņi (dalījums 2005. gada robežās). Zemgales

28

MS analizētas 15 audzes, Vidusdaugavas MS – 16 audzes.
Valdaudzes koku skaits un caurmērs no retām jaunaudzēm izveidotajās audzēs ir lielāks nekā P.Mūrnieka augšanas
gaitas tabulās uzrādītais skaits pirmās bonitātes pilnas biezības audzēs.
Piemēram, ja audzes vidējais augstums ir 15 m, augšanas gaitas tabulās valdaudzes kociņu skaits ir ap 2000 gab.
ha-1; Zemgales MS audzēs – ap 3000 gab.ha-1 un Vidusdaugavas MS audzēs – ap 4000 gab.ha-1. Mūsu mērījumu dati
liecina, ka par retām jaunaudzēm pagaidām varam uzskatīt audzes, kurās ir apmēram 4000 koku uz 1 ha. Tas ir samērā
liels koku skaits, salīdzinājumā ar ieteicamo koku skaitu priežu, egļu un bērzu jaunaudzēs. Mums neizdevās atrast tādas
baltalkšņa audzes, kurās kociņu skaits nepārsniegtu 2000 gab.ha-1. Agrīno kopšanas ciršu efekts citu sugu audzēs rosina
ierīkot šādus atkārtoti pārmērāmus parauglaukumus arī nepierasti izretinātās baltalkšņa audzēs.
Kokaudzes šķērslaukums un krāja korelē savā starpā r=1,0, un šķērslaukums tāpat kā krāja raksturo audžu ražību
mūsu analizētajās audzēs. Zemgales MS un Vidusdaugavas MS oficiālajā datu bāzē uzrādītie vidējie šķērslaukumi
pilnīgi sakrīt un to vērtība nepārsniedz 27 m2ha-1 pie maksimālā augstuma 23 m. Mūsu parauglaukumos Vidusdaugavas
MS vidējais augstums sasniedz 26 m ar šķērslaukumu 49 m2ha-1. Baltalkšņa audžu šķērslaukums mūsu analizētajos
parauglaukumos Vidusdaugavas MS ir nedaudz lielāks par audžu šķērslaukumu Zemgales MS, tomēr datu izkliede ir
paliela, un atšķirības starp šīm divām izlasēm vērtējamas kā statistiski nebūtiskas.
Analizējot kādreiz izretināto vai reto baltalkšņa audžu krāju, labākas pārskatāmības dēļ izveidojām vienu izlasi no
abu mežsaimniecību audzēm (sk. attēlu) ar krājas un augstuma sakarības izlīdzinošu taisni. Regresijas vienādojums liecina,
ka kokaudzes vidējam augstumam palielinoties par vienu metru, audzes krāja pieaug par 24,9 m3ha-1. Salīdzinājumam
atbilstoši datu bāzes vidējiem rādītājiem krājas pieaugums ir 13,5 m3ha-1 uz viena metra augstuma pieauguma.

Baltalkšņa tīraudžu krāja analizētajos parauglaukumos un datu bāzē (DB).
Varam uzskatīt, ka regresijas vienādojumos un arī to grafiskajos attēlos redzamā starpība norāda, ka audzes
izretināšana izraisījusi to produktivitātes krasu palielināšanos. Loģiski, ka agri izretinātajās audzēs koksnes krāja vairākus
gadus ir mazāka nekā pārbiezinātajās audzēs. Arī mūsu pētījumā 10 m augstās visās audzēs, retajās un biezajās, krāja ir
aptuveni 100 m3ha-1, toties 23 m augstajās kokaudzēs starpība starp šīm audzēm sasniedz 162 m3ha-1 – 417 m3ha-1 un 255
m3ha-1.
Pārsteidzoši, ka izlīdzinātie krājas rādītāji mūsu analizētajos meža nogbalos gandrīz pilnīgi sakrīt ar krājas
rādītājiem P.Mūrnieka sastādītajās baltalkšņa augšanas gaitas tabulās pirmās bonitātes pilnas biezības audzēs.
Mūsu analizētie parauglaukumi atrodas pašos auglīgākajos meža tipos: gandrīz puse (14 gab.) raksturo gāršu;
pārējie – vēri, platlapju āreni un kūdreni. Šajos meža tipos baltalkšņu jaunaudzes ir visai biezas. Jaunaudzes ir koptas pirms
vairākiem gadiem vai pirms vairākiem gadu desmitiem, kad par retām tika uzskatītas jaunaudzes ar 5000 kociņiem uz 1
ha. Neskatoties uz to, mežsaimnieciskais efekts ir pārliecinošs, un kokaudzes pašreizējā krājas atbilstība pirmās bonitātes
pilnas biezības audzēm norāda uz iegūto datu ticamību. Uzskatām par lietderīgu ierīkot pastāvīgos parauglaukumus tādās
audzēs, kur atstāti tikai 2000 kociņu uz 1 ha, prognozējot, ka šādu audžu ražība būs vēl lielāka.
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Secinājumi
1. Baltalkšņa audzēs, kas veidojušās no intensīvi izretinātām vai sākotnēji retām jaunaudzēm, koku skaits ir nedaudz
lielāks par augšanas gaitas tabulās ievietotajiem rādītājiem.
2. Kokaudzes šķērslaukums un krāja analizētajos parauglaukumos būtiski atšķiras no datu bāzē ievietotajiem vidējiem
rādītājiem; 23 m augstā saudzēs starpība sasniedz 162 m3ha-1.
3. Analizētajos parauglaukumos koksnes krājas izlīdzinātās vērtības gandrīz pilnīgi sakrīt ar augšanas gaitas tabulās
(P.Mūrnieka dati) iekļautiem krājas rādītājiem pilnas biezības pirmās bonitātes baltalkšņa audzēs.
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The structure of grey alder stands has formerly been evaluated in the studies of many researchers, yet the
arrangement of stand parameters in three site quality classes and age classes has only been carried out in the candidate
thesis of Pauls Mūrnieks, written in 1948. Intense thinning of young stands lately performed in pine, spruce and birch
forests is almost never carried out in grey alder stands. There is also a lack of permanent sample plots that could give a
possibility to forecast the development of grey alder stands and possible timber outcome.
To recognize thinned or sparse grey alder stands in our mature forests a following regularity was used: at the same
mean stand height the mean diameter of these stands is greater compared to forests that are originated from overstocked
young stands (about 55 thousand trees ha-1).
The objects for this research are located in Vidusdaugava (VD) and Zemgale (Z) regional forestries, selecting
stands starting from the mean height of 10 m. In total sample plots were established and measured in 31 stand.
In such stands that were thinned to 4000 trees ha-1 before the mean height had reached 3 m, now, at the mean height
of 15 m, the number of trees in dominant stand is by 2000 trees in Vidusdaugava regional forestry and by 1000 trees in
Zemgale regional forestry greater than given in the yield tables of Pauls Mūrnieks (in the fully stocked 1st site class stands
that have reached the height of 5 m the number of trees is 16 thousand trees ha-1). It is important to mention that there is
no suppressed stand in the thinned grey alder forests.
Also the stem volume of the dominant stand changes equally with the basal area. In the thinned stands at the mean
stand height of 10 m the stem volume is similar to that in the unthinned stands (around 100 m3 ha-1) but later the volume
accumulation in the thinned stands is almost twice as fast as given in the data base: in 20 m high stands the standing
volume reaches 344 m3 ha-1 (in the data base – only 218 m3 ha-1).
It is important to mention that the standing volume dynamics in the thinned stands fully conforms to the standing
volume changes given in the yield tables for fully stocked stands of 1st site class.
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BALTALKŠŅA STĀDĪJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS
AUGSNĒS – PIELIETOJAMAIS STĀDMATERIĀLS UN
AGRĪNĀ AUGŠANAS GAITA
ESTABLISHMENT OF GREY ALDER PLANTATIONS ON
FORMER FARMLAND – EFFECT OF PLANTING STOCK ON EARLEY
FIELD PERFORMANCE
Kaspars Liepiņš*, Jānis Liepiņš

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
* kaspars.liepins@silava.lv
Lai pārbaudītu dažādu izcelsmju un atšķirīgos konteineros audzētu baltalkšņa ietvarstādu augšanas rādītājus
stādījumā lauksaimniecības augsnēs, 2008. gadā Kuldīgas rajona Kabiles pagastā ierīkots eksperimentāls
stādījums. Stādījuma ierīkošanai pielietots trijos atšķirīgos konteineros audzēti un divu izcelsmju baltalkšņa
ietvarstādi. Neskatoties uz nelielajiem sākotnējiem izmēriem, baltalkšņa stādi izmēģinājuma stādījumā
uzrādījuši ievērojamu augšanas tempu. Pēc pirmās veģetācijas sezonas vidējais koku garums stādījumā
dalījumā pa izmēģinājuma variantiem svārstās no 47,8 līdz 61,1 cm. Vairāku koku augstums jau pēc
pirmās augšanas sezonas pārsniedza pusotru metru (maksimālais – 176 cm). Otrajā gadā pēc iestādīšanas
koku vidējais augstums stādījumā dalījumā pa izmēģinājuma variantiem svārstās no 122,7 cm līdz 147
cm, maksimālajam koku garumam sasniedzot 229 cm. Lielāka izmēra konteineru pielietošana baltalkšņa
stādmateriāla ražošanai uzlabo stādmateriāla augšanas rādītājus pēc iestādīšanas. No izmēģinājuma
stādījumā pielietotajiem ietvarstādiem vislabākos augšanas rādītājus (gan augstuma pieaugumus, gan
saglabāšanos) demonstrē Lannen Plantek 35 F konteineros audzētais stādmateriāls. Izmēģinājuma rezultāti
apstiprina, ka baltalksnis ir ļoti ātraudzīga koku suga ar augstu potenciālu gan koksnes biomasas, gan
kvalitatīvu apaļkoksnes sortimentu ieguvei.
Baltalksnis Latvijā ir otra visvairāk izplatītā lapu koku suga – atbilstoši Valsts meža dienesta datiem baltalkšņa
mežaudzes pēc platības aizņem 7 % no kopējās mežu platības. Neskatoties uz baltalkšņa ātraudzību, tas tradicionāli ticis
uzskatīts par mazvērtīgu koku sugu. Praktiski visas baltalkšņa audzes Latvijā uzskatāmas par dabiskas izcelsmes audzēm,
no kurām liela daļa izveidojušās aizaugot neizmantotajām lauksaimniecības zemēm. Slikti apsaimniekotās, dabiskas
izcelsmes baltalkšņu mežaudzes parasti raksturojas ar sliktu stumbru kvalitāti un to produktivitāte ne tuvu neraksturo šīs
sugas patieso ražības potenciālu.
Pētījumi par baltalkšņa un alkšņu hibrīda īscirtmeta plantāciju ierīkošanu Latvijā A. Katkeviča vadībā uzsākti jau
1978. gadā. Šajā laikā veikti eksperimenti par augsnes sagatavošanas veida un mēslošanas režīma ietekmi uz baltalkšņa
un alkšņu hibrīda augstuma pieaugumiem stādījumos. Vienlaicīgi MPS Kalsnava G. Igauņa vadībā veikti eksperimenti, lai
izstrādātu baltalkšņa stādmateriāla audzēšanas agrotehniskās metodes. Diemžēl savulaik aizsāktais darbs par baltalkšņa
īscirtmeta plantāciju ierīkošanu un reproduktīvā materiāla ieguvi neturpinājās un izstrādātās metodes praksē netika
ieviestas.
Mūsu pētījuma mērķis ir izstrādāt rekomendācijas baltalkšņa stādmateriāla ražošanai un novērtēt baltalkšņa
plantāciju augšanas gaitu stādījumos lauksaimniecības augsnēs. Pētījumu projekta ietvaros ir ierīkoti divi ilgtermiņa
izmēģinājuma objekti.

Materiāls un metodes
Pētījuma vajadzībām baltalkšņa ietvarstādi tika audzēti A/S Latvijas Finieris kokaudzētavā „Zābaki”. Stādmateriāls
audzēts trīs dažādos konteineru veidos, kuri atšķiras gan pēc šūnu tilpuma, gan audzēšanas biezuma - šūnu skaita uz m2
(Tabula 1.). Divi konteineri – Lannen Plantek 35 F un Lannen Plantek 35 (ražotājvalsts Somija) ir no cieta plastikāta
materiāla gatavoti blokveida konteineri, bet Rootrainers Sherwood (ražotājvalsts – Lielbritānija) ir apvalka jeb t.s.
„grāmatas” tipa konteineri, kuri izgatavoti no plānākas plastmasas un to izmantošanas laiks ir ierobežots (5 gadi).
Tabula 1. Baltalkšņa ietvarstādu audzēšanai pielietoto konteineru tehniskie parametri
Konteineri
Lannen Plantek 36 F
Lannen Plantek 35 F
Rootrainers Sherwood

32

Kasetes dimensijas,
mm
385 x 385 x 90
400 x 300 x 130
360 x 210 x 120

Šūnas tilpums,
cm3
230
275
175

Audzēšanas biezums,
šūnas m-2
240
291
423

Šūnu skaits kasetē
6x6
7x5
8x4

Sēklas baltalkšņa stādmateriāla audzēšanai ievāktas mežaudzēs divos atšķirīgos Latvijas reģionos. Latvijas
austrumu daļā sēklas ievāktas Madonas virsmežniecības Aronas mežniecības teritorijā Liezēres pagastā (57o01.665 Z
platums, 26o01.194 A garums) (turpmāk – Liezēre), bet Latvijas rietumu daļā – Ziemeļkurzemes virsmežniecības Irlavas
mežniecībā Jaunpils pagastā (56o43.264 Z platums, 22o52.984 A garums) (turpmāk – Jaunpils).
Izmēģinājuma stādījumi ierīkoti Kuldīgas un Ludzas rajonos. Kuldīgas rajona Kabiles pagastā (56o59.198
Z; 22 30.489 A) stādījums ierīkots 2008. gada pavasarī, bet Ludzas rajona Zilupes pagastā (56o17.464 Z; 28o03.438
A) – 2009. gada pavasarī. Kuldīgas rajonā ierīkotā izmēģinājuma mērķis ir novērtēt dažādu izcelsmju un atšķirīgos
konteineros audzētu baltalkšņa ietvarstādu augšanas rādītājus plantācijas tipa stādījumā lauksaimniecības augsnē. Ludzas
rajonā ierīkotais eksperiments paredzēts, lai pārbaudītu dažādu baltalkšņa stādījumu ierīkošanas biezumu un kopšanas
intensitātes ietekmi uz koku pieaugumiem. Ņemot vērā Ludzas rajonā ierīkotā eksperimenta ilgtermiņa raksturu, pirmie
rezultāti no šī izmēģinājuma tiks iegūti tikai pēc vairākiem gadiem. Šobrīd ir izanalizēti pirmo divu sezonu dati par
baltalkšņa augšanas rādītājiem Kabiles pagastā ierīkotajā eksperimentā.
o

Rezultāti
Pirmo reizi Kabiles pagastā ierīkotais izmēģinājums uzmērīts uzreiz pēc iestādīšanas. Vidējais koku augstums
stādījumā ir 17 cm. Visīsākie ir Lannen Plantek 36 F konteineros audzētie stādi – to vidējais augstums stādījumā sasniedza
vien 13,7 cm. Rootrainers Sherwood un Lannen Plantek 35 F konteineros audzēto stādu augstums bija nedaudz lielāks –
attiecīgi 19,0 un 18,4 cm. Maksimālais koku augstums atkarībā no izmēģinājuma varianta bija 32 līdz 36 cm.
Jau pirmajā sezonā pēc iestādīšanas baltalksnis veidojis ļoti labus augstuma pieaugumus (Zīmējums 1.). Vislielākos
pieaugumus veidojuši lielākajos Lannen Plantek 35 F konteineros audzētie ietvarstādi. To vidējais pieaugums 2008.
gadā sasniedza 48,5 cm, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz šo stādu sākotnējo augstumu. Nedaudz mazāki augstuma
pieaugumi konstatēti Rootrainers Sherwood ietvartādiem, bet vismazākie pieaugumi bija Lannen Plantek 36 F konteineros
audzētajiem baltalkšņa ietvarstādiem. Vidējais koku garums stādījumā dalījumā pa izmēģinājuma variantiem svārstās no
47,8 līdz 61,1 cm. Vairāku koku augstums jau pēc pirmās augšanas sezonas pārsniedza pusotru metru (maksimālais – 176
cm).

Zīmējums 1. Baltalkšņu vidējie augstuma pieaugumi izmēģinājuma stādījumā dalījuma pa stādmateriāla audzēšanai
pielietotajiem konteinera veidiem.
Otrajā sezonā pēc izmēģinājuma ierīkošanas baltalkšņa augšanas temps ir palielinājies. Vidējais koku augstuma
pieaugums stādījumā ir 80,3 cm, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz pirmās augšanas rādītāju. Arī otrajā gadā pēc
iestādīšanas lielākie augstuma pieaugumi bijuši Lannen Plantek 35 F ietvarstādiem – vidēji 89,5 cm. Nedaudz mazāki
pieaugumi bijuši Rootrainers Sherwood ietvarstādiem (86,6 cm), bet vissliktākie rezultāti ir Lannen Plantek 36 F
ietvarstādiem – to vidējais augstuma pieaugums otrajā sezonā ir tikai 65,5 cm. Koku vidējais augstums stādījumā dalījumā
pa izmēģinājuma variantiem svārstās no 122,7 cm līdz 147 cm. Maksimālais koku garums stādījumā sasniedzis 229 cm.
Neskatoties uz nelielajiem sākotnējiem izmēriem, baltalkšņa stādi izmēģinājuma stādījumā uzrādījuši ievērojamu
augšanas tempu. Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā MPS „Kalsnava” ierīkots eksperimentāls baltalkšņa
stādījums, kurā pētīta divgadīgu baltalkšņa kailsakņu sējeņu augšana atkarībā no augsnes sagatavošanas veida. Koku
vidējie augstuma pieaugumi šajā eksperimentā svārstījušies no 8,9 līdz 16,2 cm pirmajā gadā un no 16,5 līdz 27,4 cm
otrajā gadā. Mūsu eksperiments apliecina, ka baltalkšņa ietvarstādu augšanas rādītāji stādījumā ir ievērojami labāki. Lielā
mērā ietvarstādu labākus augšanas rādītājus nosaka tas, ka tiem pēc iestādīšanas ir mazāk izteikts pārstādīšanas stress
nekā kailsakņu stādmateriālam.
Koku saglabāšanās izmēģinājuma stādījumā divus gadus pēc stādījuma ierīkošanas uzskatāma par apmierinošu
un svārstās no 76,9 līdz 85,4 % (Zīmējums 2). Kā galvenais iemesls koku bojāejai uzskatāma nelielo izmēru stādu
pazeminātā spēja konkurēt ar lakstaugu radīto konkurenci. Lai paaugstinātu baltalkšņa stādmateriāla konkurētspēju pēc
iestādīšanas, stādu virszemes daļas garumam vajadzētu sasniegt vismaz 20 līdz 30 cm.
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Izmēģinājuma stādījumā nav konstatēti nozīmīgi pārnadžu un grauzēju bojājumi. Tieši pārnadžu un grauzēju
bojājumu novēršanai nepieciešamie aizsardzības pasākumi bieži vien ievērojami sadārdzina citu ātraudzīgo koku sugu
plantāciju ierīkošanu.

Zīmējums 2. Koku saglabāšanās izmēģinājuma stādījumā dalījumā pa izmēģinājuma variantiem.
Stādmateriāla ražošanai pielietotais konteineru veids ir ietekmējis koku saglabāšanos stādījumā. Būtiski sliktāka
saglabāšanās ir Rootrainers Sherwood konteineros audzētajiem ietvarstādiem. Rootrainers Sherwood konteineri ir
mazākie no eksperimentā pielietotajiem konteineriem. Arī eksperimentā par kārpainā bērza ietvarstādu audzēšanu dažādos
konteineros apstiprinājies, ka šie konteineri ir maz piemēroti kvalitatīva lapu koku stādmateriāla audzēšanai. Galvenais
iemesls Rootrainers Sherwood konteineros audzētā stādmateriāla sliktajiem augšanas rādītājiem ir tas, ka šajos nelielajos
konteineros audzētajiem ietvarstādiem veidojas stādu virszemes daļai neproporcionāli maza sakņu sistēma. Rootrainers
Sherwood konteineriem ir salīdzinoši liels šūnu skaits uz platības vienības (Tabula 1), kas veicina stādu izstīdzēšanu un
līdz ar to samazina to vitalitāti pēc iestādīšanas. Mūsu eksperiments apliecina, ka lielāka izmēra konteineru pielietošana
baltalkšņa stādmateriāla ražošanai uzlabo stādmateriāla augšanas rādītājus pēc iestādīšanas. No izmēģinājuma stādījumā
pielietotajiem ietvarstādiem vislabākos augšanas rādītājus (gan augstuma pieaugumus, gan saglabāšanos) demonstrē
Lannen Plantek 35 F konteineros audzētais stādmateriāls.
Latvijas rietumu reģionā (Jaunpils) iegūtā sēklu materiāla audzētais stādmateriāls izmēģinājuma stādījumā uzrāda
nedaudz labāku saglabāšanos (Zīmējums 2.). Iespējams, ka tas norāda uz šī reproduktīvā materiāla labāku adaptāciju
konkrētajam reģionam, kurā ierīkots eksperiments. Šie rezultāti tomēr uzskatāmi tikai par indikatīviem un hipotēzi
par dažādu baltalkšņa populāciju piemērotību atsevišķiem Latvijas reģioniem nepieciešams pārbaudīt plašāka mēroga
eksperimentos.
Izmēģinājuma rezultāti apstiprina, ka baltalksnis ir ļoti ātraudzīga koku suga ar augstu potenciālu gan koksnes
biomasas, gan kvalitatīvu apaļkoksnes sortimentu ieguvei. Mūsu eksperimenti apliecina, ka baltalksnis ir ātraudzīgāks par
melnalksni [1] un uzrāda līdzvērtīgus augšanas rādītājus tiem, kurus izmēģinājuma stādījumos uzrāda kārpainais bērzs
[2]. Vairāku koksnes biomasas plantācijās audzēto ātraudzīgo sugu (kārklu hibrīdi, hibrīdā apse) augstā produktivitāte
tiek panākta ar intensīvas mēslošanas palīdzību. Ir apstiprināts, ka hibrīdās apses plantācijās vērojama augsnes auglības
pazemināšanās, kas ir pretrunā ar nenoplicinošas mežsaimniecības principiem. Pretstatā tam baltalksnis ir zināms kā koku
suga, kura ar gumiņbaktēriju palīdzību piesaista atmosfēras slāpekli un līdz ar to uzlabo augsni.

Secinājumi
Mūsu eksperiments apliecina, ka lielāka izmēra konteineru pielietošana baltalkšņa stādmateriāla ražošanai uzlabo
stādmateriāla augšanas rādītājus pēc iestādīšanas. No izmēģinājuma stādījumā pielietotajiem ietvarstādiem vislabākos
augšanas rādītājus (gan augstuma pieaugumus, gan saglabāšanos) demonstrē Lannen Plantek 35 F konteineros audzētais
stādmateriāls.
Izmēģinājuma rezultāti apstiprina, ka baltalksnis ir ļoti ātraudzīga koku suga ar augstu potenciālu gan koksnes
biomasas, gan kvalitatīvu apaļkoksnes sortimentu ieguvei.
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2. Liepiņš, K., Liepiņš, J. Tehnoloģiski atšķirīgi audzēta dažādu izcelsmju kārpainā bērza (Betula pendula Roth.)
stādmateriāla pirmās sezonas augšanas rādītāji stādījumos Latvijā un Lietuvā. LLU Raksti, 2009, (iesniegts
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The grey alder (Alnus incana Moench) is the second widespread broadleaved tree species in Latvia - forest stands
dominated by grey alder are covering 7% of the total forest area. Despite the reputation of fast growing tree species,
the grey alder is often neglected among forester as the tree of little value. Most of the grey alder stands in Latvia are
regenerated naturally on former agricultural lands – the alders are typical pioneer species forming forest on abandoned
farmlands and other non-forest areas. Bad managed, naturally originated grey alder stands often are characterized by lowquality stems and their productivity is low in comparison to the real potential of this tree species.
The first research activities dealing with the establishment of short-rotation grey alder plantations in Latvia were
launched in the year of 1978. The effect of soil preparation methods and fertilization on height increments was studied
in order to increase the biomass production of plantations. At the same time the first experiments were initiated about
the production of grey alder planting stock. The methods of producing bare-rooted grey alder seedlings in greenhouses
were elaborated. Later-on the research activities regarding silviculture of grey alder were suspended and the broad-scaled
establishment of grey alder plantations did not started.
Currently the interest towards the establishment of fast-growing tree species plantations for production of biofuel
and wood biomass is increased worldwide. Grey alder is one of the most productive indigenous tree species that in our
conditions can be considered as ecologically and economically reasonable alternative to fast-growing foreign tree species
and hybrids.
The objective of our study is to find-out the real productivity of grey alder plantations on former farmlands and
to exanimate the field performance of different kind of grey alder planting stock. For that reason in the year 2008
the experimental plantation was established in the west part of Latvia (56o59.198 N; 22o30.489 E). The material
consisted of tree types of grey alder containerized planting stock and two origins of seed material. The containers
used for rearing the seedlings in the nursery were Lannen Plantek 35 F , Lannen Plantek 36 F (producer – BCC) and
the Rootrainers Sherwood (producer – Ronaash Ltd.). All these container systems are commonly used in Latvia for the
production of broadleaved forest planting stock. The field performance grey alder planting stock on two-year old
plantation is analyzed in the current paper.
Despite the small size of seedlings used in the experiment, the growth of grey alder on former farmland
proved to be outstanding. Already in the first season the average height of the seedlings reached the 47.8 – 61.1 cm
depending on the experimental variants. The first-year height increment overtopped the initial height of seedlings
more than twice. Second-year height increments of seedlings reached 65.5 – 89.5 cm and the average height of
seedlings reached 122.7-147 cm while the maximum height – 229 cm.
The seedlings produced in containers of bigger cavities demonstrated a superior growth and survival in the
trial. Our results approved the suitability of containers Lannen Plantek 35 F and Lannen Plantek 36 F for production
of high-quality grey alder planting stock while the seedling in Rootrainer Sherwood containers demonstrated the lowest
survival rate.
Preliminary results of our study approved the high productivity of grey alder and confirm the suitability of
plantations of this tree species not only for biomass but for round wood production as well. The stem quality of the young
trees in plantation is characterized by straight stems with good pronounced apical dominance of shoots. The significant
damages to the trees caused by wild animals and rodents were not recorded. This is a very important issue considering the
choice of tree species for short-rotation biomass plantations while the efforts for prevention of damages often constitute
substantial part of the expenses for establishment of plantations of other species. The positive impact of grey alder stands
on fertility of soil is proved in many studies while the high productivity of many other fast-growing tree species often
is achieved only with intensive fertilization. This component is of high significance if the assessment of the impact of
plantations management on environment is performed.
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IN VITRO PROPAGATION OF LATVIAN HYBRID ALDER: A
PRELIMINARY STUDY
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Hibrīdalkšņa klonu izmēģinājumu stādījumu ierīkošanu un izvērtēšanu kavē neizstrādāta masveida
pavairošanas sistēma. Viens no risinājumiem ir izmantot mikroklonālās pavairošanas metodi, kura ļauj
iegūt lielu daudzumu ģenētiski viendabīga stādmateriāla salīdzinoši īsā laika periodā. Pētījuma mērķis ir
hibrīdalkšņa in vitro pavairošanas izpēte. Galvenais pētījuma uzdevums ir turpināt dažādos kalendārajos
laikos sterilajā kultūrā ievadītā hibrīdalkšņa taksonu attīstības izpēti, tas nozīmē, izveidot stabilu in vitro
kultūru, panākt mikrodzinumu proliferāciju un rizoģenēzi. Ievadot jaunus taksonus in vitro secināts, ka
sterilu spraudeņu iegūšanai nepieciešama vairākkārtēja eksplantu dezinfekcija. Dzinumus kultivēja barotnē
ar WPM makrosāļiem. Proliferāciju panāca barotnei pievienojot 0,1-0,5 mg l-1 6-benzilaminopurīna (BAP).
Rizoģenēzes inducēšanai izmantoja 0,1-0,5 mg l-1 indoliletiķskābi (IES), 0,1-0,3 mg l-1 indolilsviestskābi
(ISS) un 0,05-0,15 mg l-1 naftiletiķskābi (NES).
Neraugoties uz ierobežoto eksperimenta laiku un in vitro apsakņotā materiāla daudzumu, priekšizmēģinājumā
pārbaudīts, ka šie mikrospraudeņi, izstādīti substrātā, ir dzīvotspējīgi. Sākotnējie rezultāti apstiprina,
ka Latvijas hibrīdalkšņa pavairošana in vitro ir iespējama un perspektīva, taču ir nepieciešami turpmāki
pētījumi.

Saīsinājumi: MS – Murashige and Skoog barotne, WPM - Lloyd and McCown’s kokaugu barotne,
BAP - 6-benzilaminopurīns, IES – indolil-3-etiķskābe, ISS - indolilsviestskābe, NES – naftiletiķskābe.
Mikroklonālās pavairošanas metodes pielietojums hibrīdalkšņa masveida pavairošanā ir viens no risinājumiem, kas
ļauj iegūt lielu daudzumu ģenētiski viendabīga stādmateriāla salīdzinoši īsā laika periodā un ir alternatīva tradicionālajām
pavairošanas metodēm. Literatūrā atrodami dati par baltalkšņa un melnalkšņa mikroklonālo pavairošanu, taču nav datu
par hibrīdalksni. Pētījuma mērķis ir hibrīdalkšņa in vitro pavairošanas izpēte. Ir zināms, ka, in vitro kultūru iegūšanai,
eksplantus vēlams ņemt no jauniem kokiem un dēstiem. Piemērotākās barotnes satur MS vai WPM makrosāļus, MS
mikroelementus, fitohormonus, vitamīnus, aminoskābes saharozi un/vai glikozi. 2008.g. konstatēts, ka hibrīdalkšņa
kultivēšanai piemērotākās ir barotnes ar WPM makrosāļiem. Pavairošanai lieto BAP, taču, piemēram, melnalksnim
raksturīgs augsts endogēno auksīnu līmenis, kas kavē proliferāciju, tāpēc izmanto auksīnu transporta inhibitorus.
Apsakņošanai in vitro izmanto ISS, IES un/vai NES .

Materiāls un metodes
Par eksplantiem izmantoti no pieaugušiem kokiem martā un jūlijā ņemti koksnainie un lapainie spraudeņi ar
snaudošiem pumpuriem. Eksplantus mazgā ziepjūdenī, noskalo, liek traukā ar destilētu ūdeni, nes laminārā tālākai
dezinfekcijai. Laminārā eksplantus dezinficē balinātājā ACE/sterils ūdens 1:1. Koksnainos spraudeņus dezinficēja 20-40
min., lapainos spraudeņus 6-12 min. (Tabula 1).
Dezinficētos dzinumus 3 reizes pa 10 min. skalo sterilā destilētā ūdenī un novieto uz sākotnējās barotnes tīrības
izvērtēšanai. In vitro kultūras tika audzētas 25oC ar 16 h fotoperiodu barotnēs, kuras saturēja WPM makrosāļus, MS
mikroelementus, vitamīnus, glutamīnu, 0,25 vai 2 mg l-1 BAP, 0,2 mg l-1 kinetīnu, 0,1 mg l-1 IES, saharozi un glikozi, 6 g
l-1 agaru..
Proliferācijas un rizoģenēzes pētījumi tika veikti izmantojot 2008. gadā in vitro ievadīto hibrīdalksni ’125’.
Proliferācijas barotnei tika pievienots 0,1-0,5 mg l-1 BAP. Apsakņošanās barotnēm tika pievienoti auksīni - 0,1-0,5 mg l-1
IES, 0,1-0,3 mg l-1 ISS vai 0,05-0,15 mg l-1 NES. Katrs eksperiments veikts ar 30 mikrospraudeņiem. Rezultāti apkopoti
pēc 1 mēneša.
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Tabula 1. Taksonu ievadīšanas kalendārais laiks, eksplantu veids un sākotnējās dezinfekcijas ilgums
Taksons
1
29
29
111
26
115
22
22
S1
S1
125
149
166-168
D-8
D-8

Eksplanta veids
koksnainie spraudeņi
koksnainie spraudeņi
koksnainie spraudeņi
koksnainie spraudeņi
koksnainie spraudeņi
koksnainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi
lapainie spraudeņi

Ievadīšanas datums
06.03.09.
05.03.09.
06.03.09.
05.03.09.
10.03.09.
10.03.09.
02.07.09.
02.07.09.
02.07.09.
02.07.09.
02.07.09.
02.07.09.
15.07.09.
22.07.09.
22.07.09.

Sākotnējās dezinfekcijas ilgums, min
30
20
30
20
40
40
10
12
10
12
8
8
6
6
8

Rezultāti
Dzinumu attīstības iniciācija
Eksplanti ņemti no 11 taksoniem dažādos kalendārajos laikos. Neatkarīgi no dezinfekcijas ilguma visi eksplanti
bija nesterili un tika veikta divreizēja pārdezinfekcija pēc 1 un 2 nedēļām ar 0,1% dzīvsudraba hlorīda šķīdumu (15 min.).
Sterilie dzinumi tika uzskaitīti 1 mēnesi pēc ievadīšanas in vitro (Tabula 2).
Tabula 2. Sterili dzinumi vienu mēnesi pēc ievadīšanas in vitro
Taksons
1
29
111
26
115
22
S1
125
149
166-168
D-8

Sterili dzinumi 1 mēnesi pēc ievadīšanas, %
16
28
0
13
17
87
66
50
58
0
57

Eksplantiem, kuri ņemti martā, vērojama spēcīgāka infekcija. Tomēr, ja iegūts tīrs dzinums, tālākā attīstība ir
iespējama. No š.g. martā ievadītajiem hibrīdalkšņiem, taksonam ‘115’ ir izveidota stabila in vitro kultūra, t.i., tas ir spējīgs
dot proliferējošus dzinumus. Divi taksoni dezinfekcijas procesā aizgāja bojā (‘111’ un ‘166-168’). Astoņiem taksoniem
vēl stabila in vitro kultūra nav iegūta. Tiem ik pa 3 nedēļām tiek veiktas pārstādīšanas pasāžas. Tomēr jārēķinās ar faktu,
ka stabilas in vitro kultūras ieguvei nepieciešami 5-10 mēneši.

Dzinumu pavairošana
Barotnēm pievienojot BAP koncentrācijās no 0,1-0,5 mg l-1, konstatēts, ka barotnei pievienojot BAP 0,1 mg l-1
iegūst 0,97±0,18 dzinumus no viena eksplanta, pievienojot 0,25 mg l-1 iegūst 3±0,29 dzinumus, pievienojot 0,3 mg l-1
iegūst 4,34±0,31 dzinumus, pievienojot 0,5 mg l-1 BAP iegūst, 7,7±0,25 dzinumus no viena eksplanta (Zīmējums 1).
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Zīmējums 1. Dzinumu proliferācija barotnēs ar BAP.
Tomēr konstatēts, jo lielāka BAP koncentrācija, jo iegūtie dzinumi ir sīkāki. Līdz ar to 0,5 mg l-1 ir maksimāli
ieteicamā koncentrācija, optimālākā koncentrācija varētu būt 0,3 mg l-1.

Dzinumu apsakņošana
Ir pārbaudīta dažādu auksīnu (indolilsviestskābe, indoliletiķskābe, naftiletiķskābe) iedarbība uz hibrīdalkšņa
mikrospraudeņiem ar nolūku veicināt rizoģenēzi. Labākie rezultāti iegūti barotnei pievienojot 0,3 un 0,5 mg l-1 IES, vai
0,05 - 0,15 mg l-1 NES (Zīmējums 2). Barotnei pievienojot 0,1, 0,2 vai 0,3 mg l-1 ISS iegūtie rezultāti būtiski neatšķīrās
no kontroles, t.i., bezhormonu barotnes, kurā arī notika sakņu veidošanās.

Zīmējums 2 (a). Auksīnu ietekme uz sakņu veidošanos - dažādu koncentrāciju IES ietekme uz sakņu skaitu.
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Zīmējums 2 (b). Auksīnu ietekme uz sakņu veidošanos - dažādu koncentrāciju NES ietekme uz sakņu skaitu.
Neraugoties uz ierobežoto eksperimenta laiku un in vitro apsakņotā materiāla daudzumu, priekšizmēģinājumā
pārbaudīts, ka šie mikrospraudeņi, izstādīti substrātā (ex vitro), ir dzīvotspējīgi.

Secinājumi
Hibrīdalkšņa ievadīšana in vitro iespējama dažādos kalendārajos laikos, par eksplantiem izmantojot gan no
lapainajiem, gan koksnainajiem spraudeņiem atdalītus pumpurus, tomēr problemātiska ir tīras un stabilas in vitro kultūras
iegūšana.
Hibrīdalksni pavairo pievienojot BAP koncentrācijās 0,25-0,5 mg l-1. BAP koncentrācija 0,1 mg l-1 nav piemērota
pavairošanai, jo pavairošanas koeficients ir pārāk mazs.
Hibrīdalksni iespējams apsakņot bezhormonu barotnēs. Apsakņošanās veicināšanai pievieno ISS, IES vai NES.
Tomēr, lai konkretizētu rezultātus, nepieciešama tālāka auksīnu iedarbības salīdzināšana.
Nepieciešami arī turpmāki pētījumi par fitohormonu ietekmi uz dažādiem hibrīdalkšņa taksoniem.
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IN VITRO PROPAGATION OF LATVIAN HYBRID ALDER: A
PRELIMINARY STUDY
Agnese Gailīte*, Dace Auzenbaha

Latvian State Institute of Forestry Research ‘’Silava’’, Salaspils, Latvia
* agnese.gailite @silava.lv
One of the methods to propagate hybrid alder is in vitro propagation method. With this method it is possible to
obtain a large quantity of genetically uniform planting material in a relatively short period of time and is an alternative
to traditional propagation methods. Procedures for micropropagation of Alnus incana and Alnus glutinosa have been
reported, but there is lack of data about micropropagation of hybrid alder. It is known that in order to obtain in vitro
culture, explants preferably be taken from young trees and seedlings but, for example, black alder is characterized by high
levels of endogenous auxins hindering proliferation, therefore, it is necessary to use auxin transport inhibitors to improve
multiplication.
Cultures were initiated from buds taken from branches of mature trees during March and July. They were surface
sterilized in a solution of bleach ACE / sterile water 1:1 followed by three rinses with sterile distilled water. Hardwood
cuttings were sterilized for 20-40 min., softwood cuttings 6-12 min. Initiation media contained WPM macronutrients, MS
micronutrients, vitamins, glutamine, 0.25 or 2 mg l-1BAP, 0.2 mg l-1kinetin, 0.1 mg l-1IAA, sucrose and/or glucose, 6 g l-1
agar. Cultures were maintained at 25oC under 16 h photoperiod.
Explants were taken from 11 hybrids at two different calendar times (March and July). Regardless of the duration
of the disinfection all explants were contaminated and double redisinfection was performed after 1 and 2 weeks with 0.1%
mercury chloride solution (15 min.). Sterile shoots were accounted 1 month after establishment in vitro. Explants, taken
in March, had slightly higher infection rates. However, if the sterile shoots were obtained further development is possible.
One of the hybrids (‘115.’) taken in March is created a stable in vitro culture possible for multiplying. Two hybrids (‘111’
and ‘166-168’) died during the disinfection process. The in vitro culture of eight hybrids has not yet been obtained and
shoots are subcultured every three weeks. However, obtaining of a stable in vitro culture takes 5-10 months.
The in vitro culture of hybrid alder Nr. ‘125’ established in 2008 was used for multiplication and rooting
studies. Multiplication media contained 0.1-0.5 mg l-1 BAP. Auxins – 0.1-0.5 mg l-1 indoleacetic acid (IAA), 0.1-0.3
mg l-1 indolebutyric acid (IBA), or 0.05-0.15 mg l-1 naphthylacetic acid (NAA) were added in the rooting media. Each
experiment was carried out with 30 microcuttings. The results are summarized after 1 month. BAP included in medium at
concentrations of 0.1-0.5 mg l-1, found that the addition of medium BAP 0.1 mg l-1 produced 0.97 ± 0.18 shoots per explant
the addition of 0.25 mg l-1 produced 3 ± 0.29 shoots, 0.3 mg l-1 produced 4.34 ± 0.31 shoots, 0.5 mg l-1 BAP is obtained,
7.7 ± 0.25 shoots per explant. However, higher concentrations of BAP makes the resulting shoots smaller. Consequently,
the 0.5 mgl-1 is the maximum recommended concentration, the optimal concentration should be 0.3 mg l-1.
Effect of various auxins (indoleacetic acid, indolebutyric acid, naphthylacetic acid) has been checked on hybrid
alder microcuttings with a view to promote rooting. Best results were obtained by adding to the medium 0.3 to 0.5 mg l-1
IAA, or 0.1 to 0.15 mg l-1 NAA. Media with 0.1, 0.2 or 0.3 mg l-1 IBA did not differ significantly from the control. Despite
of the limited duration of the experiment and the in vitro rooted amount of material, it is verified that microcuttings,
exhibited in substrate (ex vitro) are viable.
Obtaining hybrid alder in vitro culture is possible in different times, but the problem is a sterile and viable in
vitro culture acquisition. Multiplication medium is supplemented with BAP at concentrations 0.25-0.5 mg l-1. BAP at
concentration 0.1 mg l-1 is not suitable for reproduction, because the proliferation rate is too low. Rooting is promoted
by adding IAA, IBA or NAA, but is possible also on hormone free medium. However, in order to confirm the results it is
necessary to compare auxin influence on different hybrid alder material in the future.
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MOLEKULĀRO MARĶIERU IZMANTOŠANA HIBRĪDALKŠŅU
(ALNUS SPP.) IDENTIFICĒŠANAI UN RAKSTUROŠANAI
USE OF MOLECULAR MARKERS FOR IDENTIFICATION AND
CHARACTERIZATION OF ALDER HYBRIDS (ALNUS SPP.)
Dainis Ruņģis*, Angelika Žuka, Ilze Veinberga

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, Ģenētisko resursu centrs, Salaspils, Latvija
* dainis.rungis@silava.lv
Pētījuma mērķis bija izstrādāt sugu-specifiskus molekulāros (vai DNS) marķierus alksnim (Alnus spp.), izmantojot
jau esošo informāciju par alkšņa genomisko sekvenci un DNS marķieriem, un pielietot šos marķierus morfoloģiski atlasītu
melnalkšņu (A. glutinosa) un baltalkšņa (A. incana) hibrīdu raksturošanai. Salīdzinot ar citām meža koka sugām (piem.
egle, priede un bērzs), DNS marķieri alkšņu sugās nav zināmi, tomēr ir pieejami dati par ierobežotu skaitu dažādu alkšņu
sugu DNS sekvencēm GenBank datu bāzē. Izmantojot šos datus, tika izstrādāti sugu-specifiski marķieri alkšņu hibrīdu
identifikācijai. Tika arī aprobēti citas, radniecīgas sugas (bērza) jau zināmi marķieri.
8 melnalkšņa un 8 baltalkšņa indivīdi tika izmēģināti ar 43 DNS marķieriem, no kuriem, ar 6 marķieriem bija
iespējams atšķirt abas alkšņu sugas. Šie sugu-specifiskie marķieri tika izmantoti izpētot 189 potenciālus alkšņu hibrīdus,
kuri bija identificēti pēc to morfoloģiskām pazīmēm. Rezultātā tika atklāti dažādu pakāpju alkšņu hibrīdi, un noteikta to
procentuālā sugu sastāvdaļa.

Ievads
Melnalksnis (Alnus glutinosa L.) un baltalksnis (A. incana L. Moench) ir sastopams dabiskās audzēs visā Latvijas
teritorijā. Baltalksnis aizņem vairāk kā 10% no visas meža platības un melnalkšņa platība ir aptuveni 5%. Šo sugu hibrīdiem
ir ātrāka augšanas gaita un lielāks pieaugums (Kundziņš un Pīrāgs, 1959, LPSR ZA Vēstis, 8:161-168), ko izskaidro labi
zināmais heterozes efekts. Heterozes efekts visvairāk izpaužas pirmajā paaudzē, bet tas samazinātākā pakāpē ietekmē arī
turpmākās paaudzes. Līdz šim alkšņa sugu dabiskā hibridizācija nav pētīta, nav zināma to frekvence, krustošanas virziens,
kā arī iespējamā pirmās paaudzes hibrīdu tālākā krustošanās (piem. vai ar citu hibrīdu, vai melnalksni, vai baltalksni).
DNS marķieri tiek plaši izmantoti populācijas daudzveidības un struktūras analīzēs, ģenētiskā pasportizācijā, sugu
atšķiršanā un hibrīdu identificēšanā. Pirms molekulāro vai DNS marķieru attīstības, lai identificētu un atšķirtu sugas
tika izmantotas to morfoloģiskās pazīmes. Pēc šīm atšķirīgajām pazīmēm iespējams arī identificēt sugu hibrīdus. Tomēr
dažreiz ir grūti tikai ar morfoloģiskām pazīmēm identificēt hibrīdus, jo tās parasti ir kvantitatīvas, un pakāpeniski pāriet
viena otrā. DNS marķieri ir precīzāki kā morfoloģiskie marķieri (parasti +/-, nevis kvantitatīvi), tos var izmantot jebkurā
koka dzīves posmā (nav nepieciešama lapas, mizas utt. morfoloģiskā raksturošana). Bez tam, DNS marķierus neietekmē
vides apstākļi, kuri var būtiski izmainīt morfoloģiskās pazīmes.
Ar katru DNS marķieri var iegūt informāciju par sugas formu (alēli) vienā specifiskā genoma vietā (lokusā).
Hibrīdu identificēšanai nepieciešami tādi DNS marķieri, kuriem alēles (dažādas formas vienam lokusam) atsevišķām
sugām ir atšķirīgas. Katrs marķieris var identificēt vienu no trim formām – melnalkšņa, baltalkšņa vai hibrīda. Hibrīdu
augos šie marķieri atklāj abu sugu alēles, heterozigotiskā formā. Pirmās paaudzes hibrīdiem katrs sugu-specifiskais
marķieris ir heterozigotiskā formā. Nākamās paaudzēs šie marķieri tiek pakļauti genomiskās rekombinācijas procesiem,
un, pat ja hibrīds krustojās ar citu hibrīdu, visi marķieri nebūs heterozigotiskā formā. Tomēr melnalkšņa:baltalkšņa alēļu
proporcija saglabāsies aptuveni 1:1. Ja hibrīds krustojas ar meln- vai baltalksni, tad sugas alēļu proporcija mainīsies
atkarībā no krustošanas virziena. Jo vairāk marķieru tiek izmantoti, jo precīzāk var noteikt katras sugas alēļu proporciju
potenciālos hibrīdos.
DNS marķieru izpētei izmanto polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), kas amplificē definētus genoma posmus
(lokusus). Tā saucamie Simple Sequence Repeat (SSR) marķieri atklāj garuma polimorfismu īsos (1-5 DNS nukleotīdu)
atkārtojumos, kuri ir izplatīti visos līdz šim izpētītās sugas genomos. Tomēr, lai izmantotu šos marķierus, ir jāidentificē
specifiskās DNS sekvences, kas atrodas ap šiem SSR reģioniem un šis process var būt garš un dārgs. Alkšņu sugām šādi
SSR marķieri nav izstrādāti, tomēr radnieciskās sugas (bērza) SSR marķieri ir zināmi, kuri tika aprobēti šajā pētījumā.
Cita veida DNS marķieri Single Nucleotide Polymorphism (SNP) marķieri atklāj genoma DNS punktveida mutācijas,
kurā ir nomainīts viens no DNS nukleotīdiem uz citu. Šādas mutācijas ir sastopamas lielā skaitā genomos, tomēr, lai tos
identificētu, arī ir nepieciešama informācija par DNS sekvenci. Ierobežots skaits alkšņu DNS sekvences ir pieejamas
GenBank datu bāzē (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), un uz to pamata tika izstrādāti jauni alkšņa marķieri.
Kopumā pētījumā tika izmantoti 15 bērzu SSR marķieri, kā arī 28 jaunizstrādāti alkšņa marķieri. Šie marķieri
vispirms tika izmēģināti ar melnalkšņa un baltalkšņa indivīdiem, lai noskaidrotu tos marķierus, ar kuriem ir iespējams
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atšķirt abas sugas. Tālāk šie informatīvie marķieri tika izmantoti, lai molekulāri analizētu potenciālos hibrīdus, kuri tika
atlasīti pēc to morfoloģiskām pazīmēm.

Materiāli un metodes
Melnalkšņu, baltalkšņu un potenciālo hibrīdu indivīdi tika ievākti no mežaudzēm. Sugu identifikācijai lietotās
morfoloģiskās pazīmes bija mizas forma un lapas morfoloģija.
Alkšņa DNS izdalīšana: Iepriekš izmantotais protokols (genomisko DNS izdalīšanas komplekts, Fermentas,
Lietuva) nedeva pietiekami kvalitatīvu DNS, lai sekmīgi veiktu PĶR amplifikāciju, ja DNS tika izdalīts no koksnes.
Tāpēc projekta gaitā tika modificēta DNS izdalīšanas metodika, kas rezultātā deva iespēju izdalīt kvalitatīvu DNS arī
no koksnes, tātad dod iespēju kvalitatīvus DNS paraugus iegūt arī no tādiem kokiem, no kuriem grūti ievākt lapas vai
pumpurus. Projekta izpildes gaitā, alkšņa DNS tika izdalīts no lapām, pumpuriem vai koksnes izmantojot protokolu ar
attiecīgām modifikācijām.
DNS marķieri: Bērzu SSR marķieri un PĶR protokols publicēts Kulju et al, 2004 (Molecular Ecology Notes, 4(3):
471-473). PĶR praimeri sintezēti ar fluorescējošu iezīmi, lai varētu tos vizualizēt ar ABI 3100xl kapilāro sekvenatoru.
PĶR praimeru dizainam no 28 datubāzē pieejamām alkšņu gēnu sekvencēm izmantota programma Primer3 (http://frodo.
wi.mit.edu/primer3/). PĶR fragmenti tika amplificēti no 8 melnalkšņa un 8 baltalkšņa indivīdiem. Pēc DNS sekvences
noteikšanas, tika atlasītas tās nukleotīdu atšķirības, kuras bija sugu specifiskas, un uz to pamata tika attīstīti vienkāršoti
genotipēšanas marķieri.

Rezultāti
DNS marķieri sugu identificēšanai: No 15 aprobētiem bērzu SSR marķieriem, 8 izrādījās piemēroti arī alkšņu
analīzei, bet tikai viens marķieris (L3.1), atklāja skaidru sadalījumu starp baltalkšņiem un melnalkšņiem. Baltalkšņu
PĶR fragmenti bija īsāki par 240 nukleotīdu garumu, melnalkšņu fragmentu garums bija 240 nukleotīdi un lielāks. No 28
alkšņu datubāzes sekvencēm, ar 5 bija iespējams identificēt sugu-specifiskus polimorfismus (viendabīgi sugas iekšienē).
Ar identificētajiem 6 sugu-specifiskiem DNS marķieriem tika analizēti potenciālie dabiskie hibrīdi, kurus mežā identificēja
pēc morfoloģiskām īpašībām. Kā piemēru var redzēt 16. marķieru alēļu formas (Zīm. 1), kur baltalkšņa forma ir zemākais
fragments, melnalkšņa forma ir augšējais fragments un hibrīdu formai parādās abi fragmenti.

1. zīmējums. 16. marķieru sugu specifiskie fragmenti. Ba – baltalkšņa forma,
Ma – melnalkšņa forma, H – hibrīdā forma
Kopumā tika izvērtēti 189 potenciālie hibrīdi ar 6 sugu-specifiskiem marķieriem (Zīm. 2). Izmantojot rezultātus
no visiem 6 marķieriem, tika noteikta katra potenciālā hibrīda procentuālā sugas sastāvdaļa. Rezultāti tika sadalīti pa
baltalkšņa alēļu sastopamības klasēm, kur koki ar 0% baltalkšņa alēlēm tika atzīmēti kā tīri melnalkšņi, koki ar 50%
baltalkšņa alēlēm kā pirmās paaudzes hibrīdi (ja visi marķieri parādīja hibrīdu formu), un koki ar 100% baltalkšņa alēlēm
kā tīri baltalkšņi. No tiem 31 (16,4%) tika noteikti kā tīri melnalkšņi, 10 (5,3%) kā tīri baltalkšņi un 148 (78,3%) kā
dažādas pakāpes abu sugu hibrīdi. Tomēr tikai 12 (6,3%) tika identificēti kā pirmās paaudzes hibrīdi. Visvairāk bija tādu
hibrīdu, kur baltalkšņu – melnalkšņu alēļu attiecība nebija 1:1. Šāda alēļu sadale ir sagaidāma, ja pirmās paaudzes hibrīds
krustojas ar tīru melnalksni vai baltalksni, un alēļu proporcija samazinās par aptuveni 50% ar katru paaudzi. Grupā,
kur baltalkšņa alēļu procents ir 25-50, varētu būt pēcnācēji no hibrīda un melnalkšņa krustojuma. Turpretī, grupā, kur
baltalkšņa alēļu procents ir 50-75, varētu būt pēcnācēji no hibrīda un baltalkšņa krustojuma (selekcijas terminoloģijā –
atpakaļ krustošana). Baltalkšņu alēļu grupās 0-25% un 75-100%, atrodas nākamā atpakaļ krustošanas paaudze, respektīvi,
ar melnalksni un baltalksni.
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2. zīmējums. Iegūtie rezultāti par pārbaudītiem potenciāliem hibrīdiem.
Dati parādīti pēc baltalkšņa alēļu procentu grupām.

Secinājumi
Neliels daudzums no dabiskiem hibrīdiem tika identificēti kā pirmās paaudzes hibrīdi. Tomēr no potenciāliem
hibrīdiem (identificēti pēc morfoloģijas), gandrīz visiem bija kaut kādas hibridizācijas pazīmes. No tā var secināt, ka
dabiskā hibridizācija notiek samērā reti, bet arī to, ka iegūtie hibrīdi ir konkurētspējīgi, un veido krustojumus gan ar
melnalkšņiem, gan baltalkšņiem.
Ar mūsu izmantotiem marķieriem nebija iespējams noteikt krustošanas virzienu, tomēr, spriežot pēc vienlīdzīgiem
grupas lielumiem (Ba%25-50 un 50-75; Ba%0-25 un 75-100), var secināt, ka krustošanās notiek līdzīgā frekvencē uz
abām pusēm. Lai pirmās paaudzes hibrīdiem varētu noteikt krustošanas virzienu, turpmāk būtu jāizmanto cita marķieru
klase, piemēram, hloroplasta marķieri, kuri alksnī tiek pārmantoti pa mātes līniju.
Iegūtie rezultāti rāda, ka Latvijas augšanas apstākļos melnalksnis un baltalksnis nav reproduktīvi izolētas sugas
un ka to dabiskā hibridizācija ir iespējama. Šie hibrīdi var tālāk krustoties gan ar melnalksni, gan baltalksni. Tomēr no
iegūtiem datiem nevar spriest cik bieži šādi sugas hibrīdi rodas, un cik bieži tie sastopami dabiskās audzēs, jo izmantotie
koki jau tika atlasīti pēc to atšķirīgās morfoloģijas.
Izmantojot 6 izstrādātos sugu-specifiskos marķierus, ir iespējams noteikt melnalkšņa un baltalkšņa alēļu proporcijas
to hibrīdos un nākotnē saistīt hibridizācijas pakāpi ar dažādām saimnieciski nozīmīgām īpašībām.

Pateicības
Pateicamies M. Daugavietim par paraugu morfoloģisko izvērtēšanu un ievākšanu.

Rezultatīvie indikatori
I. Izstrādāta DNS izdalīšanas metodika, lai iegūtu kvalitatīvu DNS no alkšņa koksnes.
II. Aprobēti 15 bērzu SSR marķieri izmantošanai alkšņu sugu izpētei.
III. Aprobēti 28 šajā pētījumā izstrādātie alkšņu SNP marķieri.
IV. Identificēti 6 sugu-specifiski marķieri, ar kuriem ir iespējams noteikt hibridizācijas pakāpi, un melnalkšņa un
baltalkšņa sugu proporciju hibrīdos.

Publikācijas
Zhuk A, Veinberga I, Daugavietis M and Rungis D. (2008) Cross-species amplification of Betula pendula Simple
Sequence repeat markers in Alnus spp. Baltic Forestry 14: 116-121.
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USE OF MOLECULAR MARKERS FOR IDENTIFICATION AND
CHARACTERIZATION OF ALDER HYBRIDS (ALNUS SPP.)
Dainis Ruņģis*, Angelika Žuka, Ilze Veinberga

Latvian State Forestry Research Institute „Silava”,
Genetic Resource Centre, Salaspils, Latvia
* dainis.rungis@silava.lv
The aim of this project was to develop species-specific DNA markers for the identification of hybrids between
black alder (A. glutinosa) and grey alder (A. incana). Compared to other forest tree species such as pine, spruce and birch,
the use and development of DNA markers in alder is not widespread. There is a limited number of DNA sequences found
in the GenBank database, which we utilised for marker development. In addition, we tested the utility of Simple Sequence
Repeat (SSR) markers from a related species – birch (Betula pendula).
Black alder (A. glutinosa) and grey alder (A. incana) are found in natural occurring stand throughout Latvia.
Over 10% of total forest cover consists of grey alder, while black alder comprises approximately 5%. Hybrids of these
two species have been reported to be faster growing and with larger wood volume (Kundzinš and Pīrāgs, 1959, LPSR
ZA Vēstis, 8:161-168), which can be explained by heterosis. The natural hybridisation of these two species has not been
studied, and therefore the frequency and direction of hybridisation is not known, as well as the viability and fertility of
hybrids.
Before the development of DNA markers, morphological markers were used to identify and distinguish species,
as well as to identify hybrids. However, the disadvantages of the use of morphological markers are that they often are
quantitative, they often require the specimen to be a particular life cycle stage (e.g. flowering), they can be affected by
environmental conditions, and they have limited polymorphism. In contrast, DNA markers are precise, can be applied
at any life cycle stage, and they can be co-dominant, which allows the direct identification of heterozygous loci. This is
particularly useful for identifying hybrids.
Of 15 birch SSR markers that were tested on black and grey alder, 8 were found to be of utility in these species.
One marker identified species specific alleles (L3.1). In grey alder, these alleles were shorter than 240 nucleotides, while
in black alder, they were larger than 240 nucleotides. After DNA sequencing, of the 28 markers developed from the
GenBank alder sequences, 5 were found to be species-specific.
These 6 species-specific markers were used to characterise 189 naturally occurring potential hybrids, which
were identified by morphological traits. The use of multiple species-specific markers allowed us not only to identify 1st
generation hybrids, but also other categories, and to quantify the species contribution in hybrids. From the total number of
potential hybrids characterised, 31 (16,4%) were designated as pure black alder, 10 (5,3%) as grey alder, un 148 (78,3%)
as hybrids with differing proportions of species contributions. However, the proportion of 1st generation hybrids, with all
markers in a heterozygous state was low – only 12 individuals (6,3%). The other hybrid individuals had differing ratios
of species contributions, and these were distributed equally between an excess of black alder alleles and an excess of grey
alder alleles.
Only a small proportion of the genotyped individuals were identified as 1st generation hybrids, and the majority of
individuals had varying proportions of species contributions. This would suggest that natural hybridisation occurs rarely,
but that the resulting hybrids are fertile, and can form crosses with both black and grey alder. Utilising these 6 speciesspecific markers, it is possible to quantify the species contribution to naturally occurring hybrids, and in future to associate
these differing proportions with morphological attributes.
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KAITĒKĻU DEFOLIĀCIJAS DINAMIKA UN STUMBRA BOJĀJUMA
APMĒRI ALKŠŅU AUDZĒS
PEST CAUSED DEFOLIATION DYNAMICS AND STEM DAMAGE IN
ALDER STANDS
Agnis Šmits, Mārtiņš Bičevskis, Zane Striķe, Ingars Siliņš

Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils. Latvija
agnis.smits@silava.lv
Mūsdienās klimata izmaiņas veicina daudzu dzīvnieku izplatības areālu paplašināšanos. Invazīvu un agrāk apspiestu
fitofāgu kukaiņu sugu masveida savairošanās ir būtiska problēma mežsaimniecībā, līdz ar to arī tautsaimniecībā.
Audzējot baltalksni enerģētiskajās plantācijās kaitēkļi un slimības iegūst sevišķi lielu nozīmi. Atšķirībā no klasiskās
mežsaimniecības, kur galveno vērtību sastāda kvalitatīva koksne mežaudzē, biomasas zudumi, ko rada lapu grauzēji
kaitēkļi enerģētiskajā plantācijā rada lielus materiālos zaudējumus. Šajā kontekstā nozīmīgi kļūst tādi kaitēkļi, kā alkšņu
zilais lapgrauzis (Agelastica alni L.), alkšņu spīdīgais lapgrauzis (Melasoma aenea L.), ka arī citi lapu grauzēji kaitēkļi,
kas visu savu attīstības ciklu pavada barojoties uz alkšņu lapām (Cagan et.al. 2000, Pyпaйc 1981; Dolch un Schartke
2000). Šajā pētījumā mēs mēģinājām rast priekšstatu par kopējiem lapu grauzēju nodarītajiem bojājumiem veģetācijas
periodā, kā arī gūt vērtējumu par nozīmīgākā stumbra kaitēkļa alkšņu raibā smecernieka (Cryptorrhynchus lapathi L.)
bojājuma apmēriem.
Šī projekta mērķis bija novērtēt skuju lapu grauzēju defoliācijas apjomu un izmaiņas sezonas laikā, kā arī stumbra
kaitēkļu radīts bojājumus. 2009.gadā nav konstatētas būtiskas atšķirības starp lapotnes bojājumu apjomos starp dažādiem
Latvijas reģioniem. Bojājumu apjoms būtiski pieaug veģetācijas sezonas beigās, tomēr neizraisot zaru atmiršanu.
Defoliāciju pamatā izraisa trīs lapgraužu sugas alkšņu spīdīgais lapgrauzis (Melasoma aenea), alkšņu alojošais smecernieks
(Rhynchaenus alni) un lazdu tinējsmecernieks (Apoderus coryli). Alkšņu raibā smecernieka(Cryptorrhynchus lapathi L.)
stumbra bojājumi konstatēti 6,1% koku.

Metodes
Vasaras sākumā 9 parauglaukumos alkšņu tīraudzēs tika izliktas 0,5 m2 planštes (3 panšetes katrā parauglaukumā)
nobiru savākšanai. Tomēr konstatējot, ka kaitēkļu ekskrementu apjoms ir ļoti niecīgs un praktiski neatdalāms no pārējo
nobiru apjoma, kaitēkļu ietekmes novērtēšanai tika izmantota tiešā lapu bojājumu novērtēšana. 3 reģionos (Aizkraukles,
Limbažu un Tukuma rajonos) 3parauglaukumos tika ņemti lapu paraugi 26.jūnijā un 4.septembrī. Katrā parauglaukumā
tika ņemtas 100 lapas un kaitēkļu bojājumi novērtēti sadalot tos pēc bojājuma veida un intensitātes (1.tabula).
Salīdzinot bojājuma apjomam tika izmantots indekss (bojājuma koeficienta vidējā vērtība parauglaukumā) un
novērtējot bojājuma apjomu starp parauglaukumiem un paraugu ievākšanas datumiem izmantota divfaktoru dispersijas
analīze. Punktējot lapu bojājums tika uzskaitīti visi bojājumi uz konkrētās lapas. Sekojoši uz vienas lapas bija iespējams
konstatēt gan grauzumus, gan skeletēšanu, gan alojumus, gan deformāciju.
Novērtējot smecernieka bojājumus 6 parauglaukumos (Limbažu un Aizkraukles rajonos) uzskaitīti 60 koki
atzīmējot smecernieka raksturīgās bojājuma pazīmes. Smecernieka bojājuma brūces šobrīd ir apdzijušas un nopietnu
kaitējumu kokam nerada. Netika novērtēti smecernieka bojājumi jaunaudzēs, kur to bojājumi var izraisīt jauno kociņu
mirstību.
Tabula 1. Alkšņu lapu bojājumu indeksi
Alojumi
0 – NAV BOJĀJUMU
1 – 1-2 BOJĀJUMI
2 - >=3 BOJĀJUMI

Pangas
0 – NAV
1 – 1-4 PANGU
2 – 5 UN VAIRĀK

Skeletēts
0 – NAV
1 - <1/5 NO LAPAS
2 - >=1/5 NO LAPAS

Izgrauzts
0 – NAV
1 - < 1/10 NO LAPAS
2 - >=1/10 NO LPAS

Citi
0 – NAV
1 – IR BOJĀJUMI
2 – BOJĀJUMI
UN LAPAS
DEFORMĀCIJA

Rezultāti un to analīze
Vienlaikus uz alkšņu lapām nereti konstatēti vairāku veidu bojājumi – alojumi, skeletēšana, pangas u.c. Sekojoši,
vienas lapas summārais indekss var teorētiski svārstīties no 0 līdz 10 punktiem. Vidējie bojājumu indeksi parauglaukumos
abos ievākšanas datumos norādīti 2.tabulā.
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Tabula 2. Vidējie lapu bojājuma indeksi parauglaukumos
Datums
26.Jūn

04.Sep

Parauglaukumi
1
2
3
1
2
3

Aizkraukle
4,72
4,29
2,97
6,14
5,55
5,42

Limbaži
3,97
2,25
4,74
5,36
5,91
4,27

Tukums
3,33
3,23
4
5,47
5,22
5,37

Veģetācijas sezonas beigās lapu bojājumu apjoms būtiski palielinājies, neskatoties, ka daļa lapu šajā laikā nomainās.
Šī tendence novērota visos parauglaukumos. Bojājuma apjomi starp reģioniem būtiski neatšķīrās (Divu faktoru dispersijas
analīze attēlota 3.tabulā). Alkšņu kaitēkļiem ir raksturīgas arī lokālas masu savairošanās. 2009. gadā šādas savairošanās
netika novērotas un uzskaitītie bojājumi uzskatāmi par endēmisku populāciju radītiem bojājumiem. Masu savairošanās
laikā kaitēkļi var pilnībā atlapot alkšņu audzes pat divas reizes sezonā. Iespējams, ka sezonas sākumā alkšņi vairāk
kompensē bojājumus, jo notiek aktīvāka lapu nomaiņa. Sezonas beigās bojājumi vairāk akumulējas.
Tabula 3. Divu faktoru dispersijas analīze bojājumu salīdzināšanai starp parauglaukumiem divos ievākšanas laikos
KOPSAVILKUMS
26.Jūn
Skaits
Summa
Vidēji
Dispersija

Aizkraukle

Limbaži

Tukums

Kopā

3
11,98
3,993333
0,831633

3
10,96
3,653333
1,625233

3
10,56
3,52
0,1753

9
33,5
3,722222
0,702719

Skaits
Summa
Vidēji
Dispersija

3
17,11
5,703333
0,147233

3
15,54
5,18
0,6967

3
16,06
5,353333
0,015833

9
48,71
5,412222
0,268244

KOPĀ
Skaits
Summa
Vidēji
Dispersija

6
29,09
4,848333
1,268777

6
26,5
4,416667
1,627987

6
26,62
4,436667
1,084787

Izkliedes avots
Datums
Reģioni
Mijiedarbība
Atlikuma

Kvadrātu summa
12,85245
0,712411
0,071433
6,983867

Brīvības pakāpes
1
2
2
12

Vidējais kvadrāts
12,85245
0,356206
0,035717
0,581989

Kopā

20,62016

17

04.Sep

Dispersijas analīze
F
22,08367
0,612049
0,06137

P Vērtība
0,000515
0,55833
0,940768

F kritiskā
4,747225
3,885294
3,885294

Izvērtējot bojājuma tipus konstatēts, ka nav viens dominējošais bojājuma faktors, kā to varētu sagaidīt, ja dominējoša
būtu tieši lapgraužu darbība. Vasaras vidū lielāko bojājuma apjomu sastādīja izgrauzumi un alojumi, tomēr veģetācijas
sezonas beigās bojājumu apjomi izlīdzinājās. Sezonas beigās īpaši pieauga pangu skaits un skeletēšanas intensitāte
(1.attēls). Lapu skeletēšana raksturīga lapgraužu kāpuriem. Pieaugušajām vabolēm vairāk raksturīgi lapu izgrauzumi.
Ņemot vērā, ka skeletēšanas apjomi pieauga tieši veģetācijas sezonas beigās, jāsecina, ka šajā gadā dominēja alkšņu
spīdīgais lapgrauzis (Melasoma aenea), kam raksturīgas divas paaudzes gadā. Alkšņu zilajam lapgrauzim (Agelastica
alni) pretēji raksturīga tikai viena paaudze gadā. Lielu daļu bojājumu sastādīja lapu alojumi. Alkšņu lapu alošana
raksturīga alkšņu alojošajam smecerniekam (Rhynchaenus alni). Alkšņu alojošā smecernieka kāpuriem barojoties tie
veido brūnganus laukumveidīgus alojumus, kuro redzami melni ekskrementi. Lielāko daļu no bojājumiem, kas apzīmēti
ar citiem bojājumiem visticamāk radīja lazdu tinējsmecernieka (Apoderus coryli) mātītes saritinot lapas cigārā, kurā dēj
olas
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Attēls 1. Alkšņu lapu bojājuma apjoma izmaiņas pa bojājuma vaidiem veģetācijas sezonas laikā
Sezonas laikā strauji mainās bojājuma intensitāte Veģetācijas sezonas beigās veselo un maz bojāto lapu daudzums
ir tuvu 0. Lielākā daļa lapu ir stipri bojātas (indekss lielāks par 3) (2.attēls).

Attēls 2. Alkšņu lapu bojājuma intensitātes izmaiņas veģetācijas sezonas laikā
Novērtējot alkšņu raibā smecernieka bojājumu nozīmi konstatēts, ka 6,11% koku novērojamas smecernieka
bojājuma pazīmes. Tomēr brūces pilnībā sadzijušas un apaugušas ar mizu. Šī smecernieka bojājumi bīstami samērā
jauniem kokiem (tievākiem par 8 cm diametrā), jo bojājuma vietām trupējot koki bieži šajā vietā lūzt. Pētījumā iekļautās
alkšņu audzes bija vecākas par 30 gadiem, tāpēc šajās audzēs smecernieka bojājumu var konstatēt, tomēr tie neietekmē
koku veselību.
Kaitēkļu ietekme uz alkšņu veselību ir niecīga. Iespējams tikai alkšņu raibais smecernieks var izraisīt jaunu kociņu
mirstību tiem bojājuma vietā nolūstot. Galvenās alkšņu veselības problēmas saistītas tikai ar slimību ietekmi, galvenokārt
Phytophtora alni (Fennessy 2004)
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Secinājumi
1. 2009.gadā nav konstatētas būtiskas atšķirības starp lapotnes bojājumu apjomos starp dažādiem Latvijas
reģioniem.
2. Alkšņu lapu bojājumi apjomi pieaug veģetācijas sezonas beigās
3. 2009.gadā dominēja alkšņu spīdīgā lapgrauža un alkšņu alojošā smecernieka bojājumi, kā arī lazdu tinējsmecernieka
bojājumi.
4. Alkšņu raibā smecernieka bojājuma pazīmes konstatētas 6,1% koku, tomēr vidēja vecuma un pieaugušās alkšņu
audzēs tie neietekmē koku veselību un kvalitāti.

Literatūra
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PEST CAUSED DEFOLIATION DYNAMICS AND STEM DAMAGE IN
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Climate changes expand distribution areas of many species. New invasive species became a major concern to forest
managers. Former nom-economical tree species grey alder (Alnus incana) become more and more important to forestry
as its use as energetic tree species rises. Several insect species cause significant biomass loss due to heavy defoliation as
well as stem damage by weevil Cryptorrhynchus lapathi. Among most harmful insect Agelastica alni, Melasoma aenea,
Rhynchaenus alni, Apoderus coryli and Cryptorrhynchus lapathi must be mentioned. Defoliating insects tend to spend
all their lifecycle in the canopy feeding on leaves as larvae as well as adults (Cagan et.al. 2000, Pyпaйc 1981; Dolch un
Schartke 2000).
The aim of this study was to estimate defoliation amounts and dynamics caused by defoliator insects in different
regions of Latvia as well as amount of stem damage caused by weevil Cryptorrhynchus lapathi. 9 sample plots in 3
regions were established in early summer. 100 sample leaves from at least 5 trees were sampled twice a season in each
sample plot. Sampling dates were 26th of June and 4th of September. All damage was scored according to damage type and
intensity in three classes from 0 to 2. Damage types recorded were chewing, skeletting, mining, galls and deformation of
leaves. Index from 1 to 10 was derived to characterize damage intensity on leaves. It was found that defoliation intensity
accumulate at the end of the season although most of the leaves are reproduced during vegetation season. Only 0,4% of
leaves were considered to be completely healthy at the end of vegetation period compared to 5,4% in mid summer. Half
of leaves (49,6%) were considered to be heavily damaged at the end of season compared to 17,8% in mid summer.
There were no one most pronounced damage type. Chewing marks, skeletting traces, galls, mines and leaf
deformation were all present in approximately the same abundances. It was concluded that Melasoma aenea was the most
abundant pest species in 2009. This chrysomelid insect in Latvia has two generation per year as compared Agelastica alni
has only one generation per year. Due to the fact that defoliation intensity rose towards the end of the vegetation season
it indicates the likely involvement of second generation larval feeding.
There were no significant differences found in defoliation intensity among regions in 2009. Local outbreaks of
defoliating pests on grey alder have been recorded frequently in Latvia. However, this study corresponds to endemic
population of pest species when defoliation is considered to be of no concern. During the outbreaks several defoliating
pest species may cause repeated full canopy defoliation resulting in significant biomass loss.
Novērtējot smecernieka bojājumus 6 parauglaukumos (Limbažu un Aizkraukles rajonos) uzskaitīti 60 koki
atzīmējot smecernieka raksturīgās bojājuma pazīmes. Smecernieka bojājuma brūces šobrīd ir apdzijušas un nopietnu
kaitējumu kokam nerada. Netika novērtēti smecernieka bojājumi jaunaudzēs, kur to bojājumi var izraisīt jauno kociņu
mirstību.
Damage caused by weevil Cryptorrhynchus lapathi was estimated in two sample plots. In each sample plots 30
trees were carefully examined for stem damage characteristic for this weevil. In young stands weevil damage may cause
wood to rotten in scars and break after wind or snow pressure. Unfortunately, sample plots that were established 20 years
ago were grown up. Only 6,1% trees carried symptoms of weevil Cryptorrhynchus lapathi damage. All damaged trees
recorded were considered to be damaged at least several years ago. Damage scars were healed and not to any concern for
tree survival or even wood quality.
All in all it seams that currently pests are to minor concern for alder health. Currently diseases like Phytophtora
alni is considered the main risk factor in grey alder stands
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Pētījuma mērķis ir noskaidrot trupes izraisītās lietkoksnes sortimentu izmaiņas baltalkšņu audzēs. Mērķa
sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) noskaidrot trupes izplatību baltalkšņu stumbros, 2) noskaidrot
trupes izplatību baltalkšņu audzēs, 3) aprēķināt trupes izraisītās lietkoksnes sortimentu izmaiņas baltalkšņu
audzēs. Uzmērīti 175 paraugkoki, 33 audzēs novērtēti 3012 celmi. Izmantota regresijas analīze, kā arī
R. Ozoliņa izstrādātais sortimentu iznākuma algoritms (Ozoliņš, 2002). Paraugkopā atsevišķiem kokiem
aritmētiski vidējais cietās trupes jeb iekrāsojuma augstums stumbrā ir 7.1m (maks. 20,6m), bet mīkstās
trupes augstums ir 1,9m (maks. 18,0). Cietās trupes augstumam baltalkšņu stumbrā ir konstatēta statistiski
būtiska, pozitīva lineārā korelācija ar koka dimensijām (celma un krūšaugstuma caurmēru) un trupes
caurmēru celma augstumā. Analīzē iekļautajam empīriskajam materiālam trupes izplatība (trupes skarto
baltalkšņu īpatsvars) nav atkarīga no audzes vidējā vecuma (diapazons 26-62 gadi) un audzes vidējā
caurmēra (diapazons 9-22cm). Aritmētiski vidējais trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu iznākuma
samazinājums baltalkšņu audzēs ir 5%. Trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu iznākuma absolūtais
(m3ha-1) samazinājums baltalkšņu audzēs statistiski būtiski saistīts ar audzes krāju (R=+0,56) un trupējušo
koku šķērslaukuma īpatsvaru (R=+0,84), bet relatīvais samazinājums statistiski būtiski saistīts ar trupējušo
koku šķērslaukuma īpatsvaru (R=+0,95).
Tā kā vēsturiski baltalksnis nav bijis starp komerciāli nozīmīgākajām koku sugām, līdz šim Latvijā nav publicēti
pētījumi par trupes izraisītiem ekonomiskajiem zaudējumiem baltalkšņu audzēs. Pētījuma mērķis ir noskaidrot trupes
izraisītās lietkoksnes sortimentu izmaiņas baltalkšņu audzēs. Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi izvirzīti sekojoši
uzdevumi: 1) noskaidrot trupes izplatību baltalkšņu stumbros, 2) noskaidrot trupes izplatību baltalkšņu audzēs, 3) aprēķināt
trupes izraisītās lietkoksnes sortimentu izmaiņas baltalkšņu audzēs, pamatojoties uz ievākto empīrisko materiālu.
Pētījums izstrādāts valsts pasūtījuma programmas “Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums,
jauni produkti un tehnoloģijas” ietvaros.

Materiāls un metodika
Trupes izplatības noteikšanai baltalkšņu stumbros dati iegūti par 175 kokiem no 7 objektiem. Katrā objektā uzmērīti
11-50 koki. Katram uzmērītajam kokam fiksēts: stumbra garums (ar 0,1m precizitāti), koka celma un krūšaugstuma
caurmērs ar un bez mizas (0,1cm), trupes caurmērs celma un 1,3 m augstumā (0,1 cm), cietās un mīkstās trupes beigu
augstums stumbrā (0,1m).
Dažādu dimensiju trupes skarto koku īpatsvara novērtēšanai analīzē izmantoti 33 izcirtumos uzmērīti 3012 celmi,
izmantojot transektu metodi (Bloomberg et al. 1980). Izcirtumos celmiem fiksēts: celma caurmērs ar un bez mizas (ar
0,1m precizitāti), trupes caurmērs (0,1cm) vai, ja trupe neregulāra vai gabalaina, trupes aizņemtā laukuma īpatsvars no
celma laukuma (5% gradācijas klasēs).
Trupes izplatības noteikšanai baltalkšņu stumbros, datu apstrādē tiek izmantotas vispāratzītas statistikas metodes –
korelācijas analīze, regresijas analīze, (Liepa, 1974, Arhipova, Bāliņa, 2003). Dati apkopoti un apstrādāti datorprogrammā
MS Excel. Izmantojot regresijas analīzi, noskaidrotas sakarības starp cietās un mīkstās trupes augstumu stumbrā un koka
celma, koka krūšaugstuma caurmēru (Dc un D1,3) un trupes diametru celma augstumā (Dtr).
Trupes izraisītās lietkoksnes sortimentu izmaiņu baltalkšņu audzēs aprēķini balstīti uz sekojošiem pieņēmumiem:
audzes vidējais augstums (H) un audzes vidējais diametrs (D) un krāja (V) atbilst taksācijas aprakstos dotajam,
h trupes (konkrētajam kokam) =f(d trupe celma augstumā), h trupes (koku caurmēra pakāpei) = f (d 1.3, h trupes (konkrētajam kokam)), trupējušo koku īpatsvars =
f(Gtrupējušo/Gkop), kokam nav citu koksnes vainu. Uzmērītajiem celmiem krūšaugstuma caurmērs aprēķināts kā funkcija
no celma caurmēra (Матузанис, 1988). Koku sadalījums pa caurmēra pakāpēm un augstumlīkne aprēķināta izmantojot
R.Ozoliņa izstrādāto “Virtuālās dastlapas” prototipu (Ozoliņš, 2002).
Vērtības aprēķinātas tikai I stāva valdošajai sugai (baltalkšņiem) 2 variantos:
1. visi koki atbilst lietkoksnes kvalitātes prasībām,
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2. veselie koki atbilst lietkoksnes kvalitātes prasībām, bet trupējušajiem kokiem:
2.1. no mīkstās trupes skartās stumbra daļas - n malkas sortimenti,
2.2. no cietās trupes (krāsojuma) skartās stumbra daļas - n tievās lietkoksnes sortimenti,
2.3. pārējā stumbra daļa atbilstoši sortimentācijas prioritāšu rindai.
Analīzē izmantotie sortimentu veidi un to parametri atspoguļoti 1. tabulā.

Tabula 1. Ekonomiskos aprēķinos lietotie sortimentu rādītāji
Sortiments

Sortimenta garums, m

Resnā lietkoksne
Vidējā lietkoksne
Tievā lietkoksne
Malka

3,1
3,1
3,1
2

Sortimenta minimālais tievgaļa
caurmērs, cm
25
19
6
3

Kodola trupe
nepieļauj
nepieļauj
pieļauj iekrāsojumu
pieļauj

Rezultāti
Analīzē iekļautajiem kokiem aritmētiski vidējais cietās trupes augstums stumbrā ir 7,1m, bet minimālais un
maksimālais fiksētais augstums attiecīgi ir 0,4 un 20,6 metri. Starp koka dimensijām (celma un krūšaugstuma caurmēru)
un cietās trupes augstumu stumbrā ir vāja lineāra pozitīva korelācija. Lai gan abos gadījumos ir vāja korelācija, tā tomēr
ir statistiski būtiska (RDc=0,440, RD1.3=0,440 un R0,05;175=0,149). Starp cietās trupes augstumu stumbrā un trupes caurmēru
celma augstumā pastāv vidēji cieša lineāra pozitīva korelācija (R=0,664), kas arī ir statistiski būtiska (R0,05;175=0,149).
Nedaudz augstāks korelācijas koeficients (R=0,666) ir datus aproksimējot ar otrās kārtas polinoma funkciju, pie tam
uzstādot loģisku nosacījumu, ka brīvais loceklis ir nulle (pie trupes caurmēra 0 arī trupes augstums ir 0), šo vienādojumu arī
izmanto, lai apsekotajos izcirtumos aprēķinātu cietās trupes augstumu (Zīm. 1.). Iepriekš minētajai funkcijai ierobežojums
ir trupes caurmēra celma augstumā maksimālā vērtība - 47,0cm (pie lielākiem trupes caurmēriem cietās trupes augstums
ir konstants – 17,8m).

Zīmējums 1. Cietās trupes augstums atkarībā no trupes caurmēra celma augstumā.
Starp trupes caurmēru celma augstumā un celma caurmēru konstatēta vidēji cieša lineāra pozitīva korelācija
(R=0,599), kas arī ir statistiski būtiska.
Analīzē iekļautajiem kokiem aritmētiski vidējais mīkstās trupes augstums ir 1,9m, bet minimālais un maksimālais
mīkstās trupes augstums attiecīgi ir 0,0 un 18,0 metri. Mīkstās trupes augstumam stumbrā ir vāja lineāra pozitīva
korelācija ar koka celma caurmēru (R=0,213), koka krūšaugstuma caurmēru (R=0,265) un trupes caurmēru celma
augstumā (R=0,306). Visas iepriekš minētās korelācijas ir statistiski būtiskas (R0,05;114=0,184). Līdzīgi kā iepriekš cietās
trupes augstumam, tā arī mīkstās trupes augstumam atkarībā no trupes caurmēra celma augstumā augstāks korelācijas
koeficients (R=0,320) ir datus aproksimējot ar otrās kārtas polinoma funkciju, kurai uzstādīts nosacījums, ka brīvais
loceklis ir nulle (Zīm. 2.), līdz ar to šo funkciju izmanto, lai apsekotajos izcirtumos aprēķinātu mīkstās trupes augstumu.
Iepriekš minētajai funkcijai ir ierobežojums: trupes caurmēra celma augstumā maksimālā vērtība - 32,0cm (pie lielākiem
trupes caurmēriem mīkstās trupes augstums ir konstants – 5,0m).
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Zīmējums 2. Mīkstās trupes augstums atkarībā no trupes caurmēra celma augstumā.
Analizētajiem kokiem mīkstās trupes augstums 40 % gadījumu nepārsniedz 1 metra augstumu stumbrā, bet 2/3 jeb
66.7% gadījumu tas nepārsniedz 2 metru augstumu.
Analizētajos izcirtumos vidējais vecums baltalkšņiem ir robežās no 26 līdz 62 gadiem, vidējais krūšaugstuma
diametrs – no 9 līdz 22 cm, augstums – no 13 līdz 23 m, krāja – no 80 līdz 302 m3ha-1. Vidējais aritmētiskais trupējušo
koku krūšaugstuma caurmērs atsevišķā audzē lielākajā daļā gadījumu ir lielāks nekā veselajiem (netrupējušajiem) kokiem.
Tikai trīs izcirtumos (9,1%) no kopā apsekotajiem 33 izcirtumiem aritmētiski vidējās nocirstās audzes krūšaugstuma
caurmērs trupējušajiem kokiem ir mazāks nekā kokiem bez trupes pazīmēm. Līdz ar to trupējušo koku īpatsvars audzē tiek
aprēķināts nevis kā funkcija no trupējušo koku skaita, bet gan kā funkcija no trupējušo koku šķērslaukuma. Analizētajiem
izcirtumiem aritmētiski vidējais trupes īpatsvars (trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvars) ir 18% (standartnovirze (s)=9,3).
Trupes īpatsvars nav statistiski būtiski atkarīgs no vidējā baltalkšņu vecuma (R=0,081<R0,05;34=0,344) un vidējā baltalkšņu
krūšaugstuma caurmēra (R=0,065).
Pie datu analīzē izmantotās sortimentācijas veida (sortimentu kvalitātes prasībām), atkarībā no trupes veida, ir
sekojošas sortimentu iznākuma izmaiņas:
• cietā trupe – nesamazina iegūstamo lietkoksnes sortimentu iznākumu, bet samazina resnās un tievās lietkoksnes
sortimentu iznākumu, palielinot tievās lietkoksnes sortimentu iznākumu,
• mīkstā trupe – samazina lietkoksnes sortimentu iznākumu, palielinot malkas sortimentu iznākumu.
Aritmētiski vidējais trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu samazinājums analizētajos objektos (izcirtumos) ir
8 m3ha-1 (s=5,7) jeb 5% (s=3,0), savukārt, trupes izraisītais resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu samazinājums ir 5
m3ha-1 (s=4,4) jeb 14% (s=7,6).
Trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu iznākuma relatīvais un absolūtais samazinājums nav atkarīgs no audzes
vidējā krūšaugstuma caurmēra, jo attiecīgo sakarību lineārās korelācijas koeficienti (R=0,119 un 0,045) ir mazāki par
korelācijas koeficientu kritisko vērtību (R0,05;34=0,344). Arī trupes izraisītais resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu
iznākuma relatīvais samazinājums nav atkarīgs no audzes vidējā krūšaugstuma caurmēra (R=0,014), bet trupes izraisītais
resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu iznākuma absolūtais samazinājums lielāks ir audzēs, kurās ir lielāks krūšaugstuma
caurmērs, pie tam šī sakarība ir arī statistiski būtiska, jo lineārās korelācijas koeficients ir 0,623.
Nav konstatēta sakarība starp audzes (baltalkšņu) krāju (lineārā korelācija) un relatīvo lietkoksnes sortimentu
samazinājumu (R=0,122), ne arī ar relatīvo resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu samazinājumu (R=0,120). Savukārt,
trupes izraisītais absolūtais lietkoksnes sortimentu iznākuma samazinājums un trupes izraisītais absolūtais resnās un
vidējās lietkoksnes sortimentu iznākuma samazinājums lielāks ir audzēs, kurās ir lielāka krāja, pie tam abas šīs lineārās
sakarības ir statistiski būtiskas (R=0,557 un 0,495).
Trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu iznākuma absolūtais (R=0,836) un relatīvais (R=0,947) samazinājums ir
lielāks audzēs, kurās ir lielāks trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvars. Arī trupes izraisītais resnās un vidējās lietkoksnes
sortimentu iznākuma absolūtais (R=0,537) un relatīvais (R=0,959) samazinājums ir lielāks audzēs, kurās ir lielāks
trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvars. Visas iepriekš minētās sakarības ir lineāras un statistiski būtiskas.
Sakarības starp trupes izraisīto relatīvo lietkoksnes vai resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu iznākuma
samazinājumu un audzē trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvaru ciešāk (r=0,959 un 0,974) un loģiskāk (pie trupes īpatsvara
nulle arī samazinājums ir nulle) aproksimē pakāpes funkcija (Zīm. 3.).
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Zīmējums 3. Trupes izraisītās lietkoksnes sortimentu relatīvais samazinājums atkarībā no
trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvara audzē.

Secinājumi
1. Analizētajos objektos atsevišķam kokam cietās trupes augstums stumbrā var sasniegt 20.6m, bet mīkstās trupes
augstums stumbrā – 18.0m.
2. Konstatēta statistiski būtiska un vidēji cieša lineāra pozitīva korelācija (R=0,599) starp trupes caurmēru celma
augstumā un celma caurmēru.
3. Cietās trupes augstumam ar koka dimensijām (celma un krūšaugstuma caurmēriem) ir statistiski būtiska un vāja
lineāra pozitīva korelācija (R=0,440 un 0,440), bet ar trupes caurmēru celma augstumā ir statistiski būtiska un
vidēji cieša lineāra pozitīva korelācija (R=0,664).
4. Mīkstās trupes augstumam stumbrā ir statistiski būtiska un vāja lineāra pozitīva korelācija ar koka celma caurmēru
(R=0,213), koka krūšaugstuma caurmēru (R=0,265) un trupes caurmēru celma augstumā (R=0,306).
5. Mīkstās trupes augstums stumbrā aptuveni 2/3 gadījumu (66,7%) nepārsniedz 2 m.
6. Audzē trupējušo koku vidējais krūšaugstuma caurmērs ir būtiski lielāks par veselo koku krūšaugstuma caurmēru.
7. Analizētajos objektos trupējušo koku īpatsvars audzē nav atkarīgs no audzes vidējā vecuma un krūšaugstuma
caurmēra.
8. Aritmētiski vidējais trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu samazinājums analizētajos objektos ir 5% (s=3,0), bet
aritmētiski vidējais trupes izraisītais resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu samazinājums ir 14% (s=7,6).
9. Trupes izraisītais lietkoksnes sortimentu absolūtais samazinājums atkarīgs no nocirstās audzes krājas un trupējušo
koku šķērslaukuma īpatsvara, bet relatīvais samazinājums tikai no trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvara.
10. Trupes izraisītais resnās un vidējās lietkoksnes sortimentu absolūtais samazinājums atkarīgs no nocirstās audzes
vidējā krūšaugstuma caurmēra, krājas un trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvara, bet relatīvais samazinājums tikai
no trupējušo koku šķērslaukuma īpatsvara.
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Historically Gray alder was not economically important tree species in Latvia, therefore information about rot
and related economical losses is not investigated so far. Goal of the research was to explore primary losses (reduction of
quality) caused by rot. There were following tasks: 1) to explore spread of the rot in the stem of gray alder, 2) explore
proportion of rotted grey alders in the stands, 3) calculated changes in potencial sawlog proportion with and without rot.
Totally were measured 175 sample trees. In 33 stands (recent clearfelling areas) evaluated 3012 stumps using transect
method (Bloomberg et al. 1980). Modelling of sawlog volume based on taper functions and assortment structure with and
without rot, distribution of trees by diameter groups approximated according to Ozoliņš (Ozoliņš, 2002). Average height
of hard rot column (discoloration) is 7.1m (max 20.6m), while soft rot 1.9m (max 18m). Height of hard rot column is
positively related with diameter at breast height (DBH), and diameter at stump height, as well with diameter of rot column
at stump height. Proportion of rotted trees in sample stands is not related neither with stand age (range 26-62 years) nor
with mean DBH (range 9-22cm). Average reduction of sawlog volume caused by rot was 5%. In absolute terms (m3ha-1)
reduction of sawlog volume is positively correlated with stand volume (R=+0.56) and proportion of basal area of rotted
trees (R=+0.95).
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Valsts pētījuma programmas ietvaros pirmo reizi Latvijā pētīts jautājums par mīksto lapu koku audzēšanas modeļu
vērtējumu no ekonomiskā – uzņēmējdarbības viedokļa. Mežsaimniecība ir bizness, kas saistīts ar ražošanas resursu:
zemes, darbaspēka, kapitāla, informācijas un uzņēmējspēju izmantošanu.[10.] Tā rezultātā veidojās izmaksas. Saražoto
produkciju pārdod tirgū kā preci, par to saņemot attiecīgus ieņēmumus. Rezultātā īpašnieks gūst peļņu kā starpību starp
ieņēmumiem un izmaksām.
Šajā projektā mežsaimnieciskajā ražošanā ieskaitītas meža audzēšanas un mežizstrādes apakšnozares.[5.] To
ražošanas tehnoloģiskais process sastāv no atsevišķām darba operācijām, kuras izpilda noteiktā tehnoloģiskajā secībā.
Šo darba operāciju izpilde saistīta ar noteiktām izmaksām.[3.] Pie šīm izmaksām pieskaita meža infrastruktūras, vadības,
realizācijas izmaksas un nodokļi.
Ieņēmumi veido mežizstrādes apakšnozares ražotā produkcija un pārdotā prece– gala krautuvē (zāģētava,
finierfabrika, osta u.c.) pārdotie apaļie kokmateriāli.
Lai no uzņēmējdarbības viedokļa izsekotu mežaudzes ražotai vērtībai visā audzēšanas ciklā, tad nosaka saražotās
audzes krāja sadalījumā pa apaļo kokmateriālu sortimentiem attiecīgajā audzes vecumā.
Kā rezumējošais rādītājs izvēlēts meža ienesība [10., 11.]. Tā ir peļņa no meža platības.
Pētījuma mērķis bija no uzņēmējdarbības viedokļa izpētīt mīksto lapu koku: bērza, melnalkšņa, apses un baltalkšņa
atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes modeļus.
Lai to veiktu, tika izvirzīti šādi uzdevumi:
 analizēt bērza, apses, melnalkšņa un baltalkšņa augšanas gaitu I, II un III bonitātes mežaudzēm;
 noteikt krājas kopšanas cirtēs un kailcirtē izcērtamo koku krāju sadalījumā pa apaļo kokmateriālu
sortimentiem, visā mežaudzes augšanas laikā;
 aprēķināt ieņēmumus no krājas kopšanas un kailcirtē iegūtiem apaļiem kokmateriāliem, pārdodot tos gala
krautuvē;
 aprēķināt atjaunošanos, kopšanas un mežizstrādes izmaksas visas mežaudzes augšanas gaitā;
 aprēķināt mīksto lapu koku audzēšanas meža ienesību visas mežaudzes augšanas gaitā, nosakot saimniecisko
ciršanas vecumu;
 noskaidrot kādas mīksto lapu koku sugas no uzņēmējdarbības viedokļa izdevīgāk audzēt;
 kā mainās meža ienesība no audzes bonitātes;
 kā mainās meža ienesība dabiski un mākslīgi atjaunotām mežaudzēm.

Materiāli un metodes
Mīksto lapu koku saimnieciskā ciršanas vecuma un modeļu ekonomiskam vērtējumam izvēlēts rezumējošs
kritērijs – meža ienesība.[2.] Tās noteikšanai pielietota prof. E.Ostvalda meža rentes teorētiskie pamatprincipi.[6.] Meža
ienesība ir peļņa no apsaimniekojamās meža platības.
Lai noteiktu saimniecisko ciršanas vecumu un salīdzinātu no ekonomiskā viedokļa dažādas koku sugu prioritātes
un to audzēšanas modeļus, meža ienesības rādītājs rēķināts nosacīti uz vienu hektāru mežaudzes platības gadā, atkarībā
no audzes bonitātes vecuma vienam audzes aprites ciklam.
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Meža ienesība rēķināta pēc formulas:

												

(1.)

kur
P – meža ienesība, Ls · ha-1;
Iie – ieņēmumi no mežaudzes attiecīgajā vecumā realizējot apaļos kokmateriālus gala krautuvē, Ls · ha-1;
Iz – tiešās darba operāciju izmaksas, Ls · ha-1;
Iin – meža infrastruktūras uzturēšanas, realizācijas, vadības izmaksas un nodokļi, Ls · ha-1;
V – audzes vecums, gadi.
Ieņēmumi aprakstīti pēc šādas formulas:

												

(2.)

kur
qi – atsevišķo apaļo kokmateriālu sortimentu tilpums, m3;
ci – atsevišķo apaļo kokmateriālu sortimentu cena gala krautuvē, Ls/m3.
Tiešās darba operāciju izmaksas vienam audzes aprites ciklam aprēķinātas pēc šādas formulas:

												

(3.)

opi – tehnoloģiskajā procesā ietilpstošo atsevišķu darba operāciju izpildes izmaksas, Ls · ha-1.
Meža audzēšanas un mežizstrādes tehnoloģiskajā procesā ietvertas šādas darba operācijas: augsnes sagatavošana,
meža stādīšana (ieskaitot stādu izmaksas), atjaunoto platību agrotehniskā kopšana, jaunaudžu kopšana, kokmateriālu
sagatavošana krājas kopšanas cirtē, kokmateriālu sagatavošana kailcirtē, kokmateriālu pievešana no krājas kopšanas un
kailcirtes, kokmateriālu izvešana no krājas kopšanas cirtes un kailcirtes.
Darba operāciju izpildes laiki un to nepieciešamo atkārtojumu skaits mežaudzei noteikts vadoties pēc, ekspertu
vērtējumiem (piem. atjaunoto platību agrotehniskā kopšana, jaunaudžu kopšana).
Darba operāciju un meža infrastruktūras uzturēšanas, realizācijas, vadības izmaksas un nodokļi ņemti no a/s
‘Latvijas valsts meži” 2008.gada budžeta.
Pētījuma procesā veikti secīgi etapi: audžu taksācijas datu iegūšana un to modelēšana, apaļo kokmateriālu cenu
gala krautuvē un izmaksu analīze.
Koku augšanas gaitas modeļu klasifikācijai izmantoti LVMI „Silava” ierīkotie 1632 parauglaukumu taksācijas dati
mīksto lapu koku sugām dažādos vecumos sadalījumā pa bonitātēm.[7.]
Tika prognozēta audzes attīstība sākot no 20 gadu līdz 10 gadu virs normatīvos noteiktajām galvenās cirtes
vecumam. Prognozēšanai izmantotas koku augšanas gaitas modeļi.[1.,9.,9.] Prognozētas krājas kopšanas cirtes un
kailcirte. Katrā cirtes gadā tika aprēķināti iegūstamie apaļo kokmateriālu sortimenti pēc prof.R.Ozoliņa izstrādātajiem
algoritmiem, atbilstoši sortimentu prioritātēm.
Apaļo kokmateriālu cenas pa sortimentiem noteiktas pēc 2008.gada a/s „Latvijas valsts meži” datiem un
publikācijām periodikā.
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Rezultāti
Publikācijas ierobežotā apjoma dēļ šeit apkopots rezumējošais rādītājs – meža ienesība, kas apkopota 1.zīmējumā
I bonitātes dabiski atjaunotām mežaudzēm.
No 1.zīmējuma redzams, ka līdz ar audzes vecuma palielināšanos meža ienesība pieaug, bet sasniedzot zināmu
vecumu , rādītājs sāk samazināties. Šis meža ienesības rādītāja lūzuma punkts, tad arī nosaka, kad no uzņēmējdarbības
viedokļa mežaudze ir sasniegusi saimniecisko ciršanas vecumu un tā ir jānocērt šajā gadījumā kailcirtē.
Pētījuma rezultātā noteikts, ka dabiski atjaunotām I bonitātes mīksto lapu koku sugām visaugstākais meža ienesības
rādītājs ir šādos audzes vecumos: bērzam - 65 gadu 265 Ls · ha-1, baltalksnim – 40 gadu 103 Ls · ha-1, melnalksnim 65
gadu 102 Ls · ha-1 un vismazākā ir apsei 35 gadu vecuma 76 Ls · ha-1.
Šie arī ir pētīto mīksto lapu koku sugu I bonitātes saimnieciskie ciršanas vecumi.
II bonitātes mežaudzēm meža ienesība izmainās pa koku sugām un vecumiem. Tās sarindojās šādi: bērzs – 80
gadi, melnalksnis – 90, baltalksnis – 40, apse – 35. Šī rādītāja izmaiņas nosaka vērtīgāko apaļo kokmateriālu sortimentu
iznākums.
Darbā tika skaidrots arī kādas mīksto lapu koku sugas no meža ienesības viedokļa ir izdevīgāk audzēt. Pieņemot
iepriekš noteiktos saimnieciskos koku sugu audzes ciršanas vecumus, meža ienesība noteikta nosacīti. Par pamatu
pieņemts bērza saimnieciskais ciršanas vecums. Tas I bonitātes audzēm ir 65 gadi un dod meža ienesību 265 Ls · ha-1. Šajā
gadījumā pētītās I bonitātes mīksto lapu koku sugas pēc salīdzināmā ienesības rādītāja sarindojas šādi: bērzs 265 Ls · ha-1,
baltalksnis 167 Ls · ha-1 vai 63 % no bērza ienesības, apse 141 Ls · ha-1 vai 53 % un melnalksnis 102 Ls · ha-1 vai 38 %.

Zīmējums 1. Meža ienesības P rādītāji I bonitāšu dabiski atjaunotām mežaudzēm sadalījumā
pa mīksto lapu koku sugām atkarībā no ciršanas vecuma V
Tālāk darbā pētīts kā meža ienesību ietekmē audžu bonitāte, t.i. galvenokārt augšanas apstākļi. Meža ienesības
izmaiņas mākslīgi un dabiski atjaunotām bērza un baltalkšņu koku sugām pirmajām trim bonitātēm apkopotas 2. zīmējumā.
No 2.zīmējuma redzams, ka audžu bonitāte meža ienesību ietekmē ievērojami. Līdz ar bonitātes pazemināšanos, samazinās
meža ienesība. Dabiski atjaunotām bērza I bonitātes mežaudzēm meža ienesība ir 254 Ls · ha-1, II bonitātes tā ir 149, vai
58,7%, bet III – vairs tikai 57, vai 22,4 % no I bonitātes.

57

Zīmējums 2. Meža ienesības Ie izmaiņas atkarībā no bonitātes B dabiski un mākslīgi atjaunotām bērza 70 un baltalkšņa
40 gadus vecām audzēm (nepārtraukta līnija – mākslīgi, pārtraukta dabiski atjaunotām audzēm, augšējās līnijas bērza,
apakšējās baltalkšņa audzēm)
Attiecīgi līdzīga likumsakarība ir arī baltalkšņu audzēm. Dabiski atjaunotām 40 gadu vecām I bonitātes baltalkšņu
audzēm meža ienesība ir 103 Ls · ha-1, II bonitātes 69 vai 67 %, bet III tikai 45, vai 43,7 % no I bonitātes.
Šie ekonomiskie pētījumi pierāda meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem mērķtiecīgu rīcību tālākai meža
augšanas apstākļu uzlabošanai.
Pētījumu programma tika skaidrots arī kā izmainās meža ienesība mākslīgi un dabiski atjaunotām mežaudzēm. No
2.zīmējuma redzams, ka mākslīgi atjaunotām mežaudzēm meža ienesība ir mazāka salīdzinot ar dabiski atjaunotām. Līdz
ar audzes bonitātes pasliktināšanos šī starpība palielinās. Tā bērza I bonitātes audzēm šī starpība ir tikai 5 %, II bonitātes
– 7 %, bet III bonitātes 17 %. Baltalkšņu audzēm šī diference ir lielāka. Tā ir šāda: I bonitātes – 19 %, II bonitātes – 27 %,
bet III bonitātes 40 %. Tas uzskatāmi pierāda, ka zemākas bonitātes mežaudzes no biznesa viedokļa atstājamas dabiskai
atjaunošanai, bet ja veic attiecīgi intensīvāk meža kopšanas cirtes.
Šie veiktie ekonomiskie pētījumi par meža audzēšanu no uzņēmējdarbības viedokļa ir tikai sākuma stadijā. Tie
dod meža nozares speciālistiem vielu pārdomām un diskusijām. Tālāk būtu nepieciešams veikt šos pētījumus par pārējām
koku sugām, par dažādu kopšanas, meža atjaunošanas, mežizstrādes u.c. mežsaimnieciskās darbības ieteikumi uz meža
apsaimniekošanas gala rezultātu - peļņu, ievērojot visus ekoloģiskos, sociālos u.c. faktorus, apsaimniekojot mūsu mežus
nenoplicinoši.

Secinājumi
1. No uzņēmējdarbības viedokļa I bonitātes mīksto lapu koku sugas vislielāko meža ienesību sasniedz šādos vecumos:
bērzs 65 gados 265, baltalksnis 40 gados 103, melnalksnis 65 gados 102, apse 35 gados 76 Ls · ha-1. Šie arī ir pētīto
mīksto lapu koku sugu I bonitātes saimnieciskie ciršanas vecumi.
2. II bonitātes mežaudzēm saimnieciskais ciršanas vecums izmainās nelielās robežās un tie ir šādi: bērzam 80,
melnalksnim 90, baltalksnim 40 un apsei 35 gadi.
3. Pēc meža ienesīguma pie nosacītā viena vecuma (70 gadi) I bonitātes mīksto lapu koku sugas sarindojās šādi: bērzs
(100 %), baltalksnis (63 % no bērza) apse (53 %) un melnalksnis (38 %).
4. Meža ienesību ievērojami ietekmē audzes bonitāte, kas raksturo augšanas apstākļus. Līdz ar bonitātes pazemināšanos,
samazinās meža ienesība. Dabiski atjaunotām I bonitātes 70 gadus vecām bērzu audzēm meža ienesība ir 254, II
149, vai 58,7 %, bet III 57 Ls · ha-1, vai 22,4 % no I bonitātes.
5. Attiecīgi baltalkšņa I bonitātes 40 gadus vecām mežaudzēm meža ienesību ir 103, II 69, vai 67 % un III 45 Ls ·
ha-1, vai 43,7 % no I bonitātes.
6. Meža ienesības rādītāju ietekmē audzes atjaunošanas veids – dabīgi vai mākslīgi. Dabīgi atjaunotām mežaudzēm,
veicot nepieciešamo audzes kopšanu, meža ienesība ir lielāka. Līdz ar audzes bonitātes pazemināšanos diference
palielinās. Tā bērza I bonitātes 70 gadus vecām audzēm šī diference ir tikai 5 %, II bonitātes – 7 %, III bonitātes –
17 %.
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7. Attiecīgi baltalkšņu 40 gadu vecām audzēm diference ir: I bonitātes – 19 %, II bonitātes – 27 %, III bonitātes –
40 %. Tas norāda, ka no uzņēmējdarbības viedokļa zemākas bonitātes platības atstājamas dabiskai atjaunošanai.
8. Šie veiktie pētījumi par meža audzēšanu un izstrādi no uzņēmējdarbības viedokļa ir tikai sākuma stadijā. Tie dod
meža nozares speciālistiem vielu pārdomām un diskusijām. Turpmāk būtu nepieciešams veikt šo ekonomiskos
pētījumus par pārējām koku sugām, par meža atjaunošanas, kopšanas, mežizstrādes u.c. mežsaimnieciskās
darbības ietekmi uz meža apsaimniekošanas gala rezultātu no uzņēmējdarbības viedokļa – peļņas, ievērojot visus
ekoloģiskos, sociālos u.c. faktorus un apsaimniekojot mežus nenoplicinoši.
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The aim of the research was to study the models of regeneration, tending and harvesting of the following soft
hardwood trees: birch, common alder, aspen and grey alder from the commercial point of view.
In order to do that, the following objectives were set:
 to calculate the profitability of the soft hardwood trees growth during the whole growth period of the stand,
determining the commercial final cutting age.
 to find out which soft hardwood tree species are best to grow from the commercial point of view;
 how the forest profitability changes depending on the site index of the stand;
 how the forest profitability changes in naturally and artificially regenerated stands
For the evaluation of the commercial final cutting age of the soft hardwood trees and models, a summarizing
criterion – forest profitability was chosen. Forest profitability is the profit from the forest area. To determine it professor
E.Ostvald’s forest rent theoretical basic principles were applied.
For the classification of the models of tree growth rate, the inventory data of soft hardwood tree species at different
ages by site indices from 1632 sample plots arranged by the Latvian State Forest Institute „Silava” were used.
With the increase in stand age, the profitability of the stand increases, but when a certain age has been reached, this
index starts decreasing. This forest profitability index breaking point is determined when the forest stand has reached the
commercial cutting/rotation age and in this case it has to be clear cut.
As a result of the research, it has been stated that the naturally regenerated Ist site index soft hardwood tree species
have the highest forest profitability index at the following ages of stands: birch - 65 years 265 Ls · ha-1, grey alder – 40
years 103 Ls · ha-1, common alder 65 years 102 Ls · ha-1 and the lowest is for aspen 35 years 76 Ls · ha-1.
Thus, these are the commercial final cutting ages of the Ist site index of the researched soft hardwood tree
species.
The paper also presents the explanation which soft hardwood tree species are the best to grow from the commercial
point of view.
The ranging of the researched Ist site index soft hardwood tree species according to the profitability index is the
following: birch 265 Ls · ha-1, grey alder 167 Ls · ha-1 or 63 % from birch profitability, aspen 141 Ls · ha-1 or 53 % and
common alder 102 Ls · ha-1 or 38 %.
The site index considerably influences the forest profitability. With the decrease in site index, the profitability
of the forest decreases. In naturally regenerated birch the Ist site index forest stands, the profitability of the forest is
254 Ls · ha-1, II –nd 149, or 58,7%, but IIIrd – only 57, or 22,4 % of Ist site index.
According to the research programme, it was also researched how the forest profitability changes in naturally and
artificially regenerated forest stands. With the degrading of stand site index this difference increases. Thus, for instance,
in birch the Ist site index stands this difference is only 5 %, IInd site index - 7 %, but IIIrd site index - 17 %.
In grey alder stands this difference is greater. It is as follows: Ist site index – 19 %, IInd site index –
27 %, but IIIrd site index 40 %.
The economic research on growing forest from the commercial point of view is only at its initial stage.
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Globālo ekonomisko pārmaiņu rezultātā, pieaugošās ražošanas izmaksas liek pārvērtēt arī līdzšinējo alkšņa un
apses koksnei pievienotās vērtības ķēdi. Īpaši apses koksnei paveras jaunas tirgus nišas tās struktūras viendabīguma
un nelielā svara dēļ. Pētījuma ietvaros ir identificētas vairākas tirgus nišas, kurās mīksto lapkoku koksnei ir iespējams
palielināt pielietojumu un konkurētspēju. Balstoties uz šīs koksnes fizikāli mehānisko un tehnoloģisko īpašību izpēti, kas
apliecināja mīksto lapkoku koksnes pielietojamību vieglu un sevišķi vieglu plātņu un konstrukciju ražošanai, izstrādāti
priekšlikumi principiāli jauniem produktiem un materiāliem. Šādu materiālu pieprasījumu nosaka ne tikai transportēšanas
izmaksu pieaugums, kur izstrādājumu svars ir ļoti būtisks, bet arī konkurence par izejvielām, kur ļoti būtisks ir materiālu
ietilpības faktors un materiālu ekoloģiskums. Šūnmateriāli no mīksto lapkoku koksnes ir unikāli blīvuma un fizikāli
mehānisko īpašību attiecības dēļ. Pie tam tiek būtiski palielināts materiālu lietderīgais iznākums, jo izejmateriāliem netiek
izvirzītas īpašas kvalitātes prasības. Lapkoku koksnes sortimenti nereti ir ar neviendabīgu krāsu un tikai krāsas dēļ šobrīd
tiek novirzīti zemākas pievienotās vērtības, tirgū nestabilu produktu izgatavošanai. 2010.gadā SIA „Dendrolight Latvija”
plāno sākt ražot masīvkoksnes šūnmateriālu Dendrolight no skujkoku koksnes. Izmantojot šim nolūkam mīksto lapkoku
koksni ir iespēja attīstīt plašu produktu klāstu, principiāli jaunās pielietojuma jomās.
Atjaunojamo resursu, būvniecības un inženierijas materiālu nozīme strauji pieaug. Vienlaikus pieaug sāncensība
starp atjaunojamo izejvielu izmantošanu enerģijai un materiāliem. Uz šā fona tika analizēti topošie virzieni un identificēti
potenciālie ilgtspējīgie nākotnes tirgi. Tāpat tika pētītas industrijas un politiķu iespējamās darbības. Pētījuma rezultāti
tika izmantoti iespējamo nākotnes attīstības scenāriju, veiksmīgai ilgtspējīgu lapkoku produktu nākotnes tirgu attīstītībai,
prognozēšanai. Koksnes pielietojuma nišu veidotājs galvenokārt ir būvniecība. Būvniecības un renovācijas nākotnes tirgu
attīstība būs atkarīga no ļoti atšķirīgiem virzītājspēkiem un ierobežojumiem. Virzītājspēki paver iespējas ražotājiem, it
sevišķi būvniecībai no koksnes, un uzlabo iespējas nākotnes tirgus attīstīšanai. Viens no tiem ir pieaugošais pieprasījums
pēc koksnes un atvasinātajiem koksnes izstrādājumiem ārvalstīs. Ierobežojumi palēnina kokrūpniecības attīstību un
dažos gadījumos to ietekmē negatīvi. Ierobežojumi iekļauj izejvielu piegādes deficītu, pazemināto kvalitāti kaitēkļu
dēļ, vārīgumu pret vētrām un citi., ko rada mežu bojājumu veidi. Virzītājspēki un ierobežojumi ietekmē dažādos laika
mērogos. Dažiem virzieniem, piemēram, resursu pieejamība, nepieciešams ilgāks laiks, lai attīstītu savu ietekmi pilnībā,
kamēr citiem, piemēram, jaunu ēku būvniecības samazinājumam, ir īslaicīga nozīme.

Galvenie attīstības virzieni lapkoku izmantošanai būvniecības un renovācijas no tirgū:
• kompozītmateriāli, kas savieno koku ar citiem materiāliem, un jaunie kokmateriāli, kas ražoti, izmantojot
citu jomu tehnoloģijas, piedāvā lielas iespējas. Jaunie materiāli uzlabo koksnes izstrādājumu konkurētspēju daudzās
tradicionālajās izmantošanas jomās un paver jaunas izmantošanas iespējas, tostarp, veicinot sistēmu risinājumus un
jaunus projektus;
• renovācijas un modernizācijas tirgus pieaug un saņem arvien lielāku atbalstu no politiķiem nolūkā palēnināt
klimata izmaiņas un ietaupīt resursus. Aptuveni divas trešdaļas materiālu un enerģijas būvniecības sektorā tiek patērētas ēku
būvēšanai. Aizstājot ēku nojaukšanu un jaunu ēku būvēšanu ar renovāciju, materiālu un enerģijas patēriņu var samazināt
līdz 80 procentiem. Tas padara koksni kā atjaunojamo materiālu īpaši pievilcīgu būvēšanai, salīdzinot ar pašreizējām
izejvielām. Mīksto lapkoku koksnes priekšrocības īpaši izpaužas renovācijā, jo, piemēram, vieglsvara šūnplātnes pieļauj
augstu rūpnieciskās ražošanas pakāpi. Tas savukārt ļauj nodrošināt īslaicīgus renovācijas periodus;
• vieglās būvkonstrukcijas, „parazītbūves”. Lai samazinātu pilsētu paplašināšanos un pielāgotos novecojošās
sabiedrības vajadzībām (piemēram, vecākiem cilvēkiem, kas atgriežas pilsētās, lai būtu tuvāk iepirkšanās iestādēm,
medicīnas praksēm), plānotāji pastiprināti pievērsīsies pilsētu sablīvēšanai. Viegli koka būvniecības materiāli var no
tā iegūt, jo ir ļoti labs risinājums daudzstāvu ēkām un pat veselu kvartālu attīstīšanai. Īpaši labs potenciāls ir papildus
būvniecība virs esošajām ēkām, jo, pateicoties augstam rūpnieciskās ražošanas līmenim, var samazināt izmaksas un saīsināt
būvēšanas laiku, kas ļauj saīsināt laika posmu, kurā ir pasliktināti iemītnieku dzīvošanas vai strādāšanas apstākļi;
• tirgus segmenti, kas orientēti uz jaunām mērķa grupām, piem., “pārvietojamās mājas” cilvēkiem, kuri nevēlas
būvēt “māju uz mūžu”, ir cits svarīgs jaunais tirgus. Vēl pagaidām kokmateriālu būvniecības sektors ir vērsts uz tradicionālo
kokmateriālu pielietošanu un to tehniskajām īpašībām un pārāk maz uzmanības pievērš specifiskām klientu un lietotāju
vajadzībām, kuru apmierināšanai inovatīvie mīksto lapkoku produkti ir jauns risinājums.
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Sistēmu risinājumi un modulārie izstrādājumi, kas modelēti ar industriālās būvēšanas metodēm, ļauj pielāgoties
individuālām mērķa grupām un ražot lētus, ekoloģiski izdevīgus risinājumus. Kombinācijā ar visu iekļaujošām pakotnēm
tie ievērojami atvieglotu būvniecību un renovāciju privātajiem attīstītājiem, dzīvokļu sektoram un valsts iestādēm.
Ārzemju tirgus koka būvizstrādājumiem būvniecībai un renovācijai ir pievilcīgs arī krīzes apstākļos. Rietumeiropas,
Āzijas, Krievijas un Austrumeiropas tirgi saglabā eksporta iespējas. Tādēļ ir nepieciešams attīstīt izstrādājumus, kas ir
pielāgoti arī eksporta tirgum.
Pieaugošā sāncensība, starp koksnes kā materiāla un enerģijas avota izmantošanu, veido īpaši interesantus sistēmu
risinājumus kaskādveida izmantošanai. Tie var iekļaut, piemēram, projektu risinājumi, ko var viegli demontēt un izmantot
ražošanā, kas orientēta uz otrreizējām izejvielām(piem. siltumizolācijas materiāli).Vienkāršas atkārtotas izmantošanas un
pārstrādes iespējas ir galvenā koksnes priekšrocība salīdzinājumā ar konkurējošiem materiāliem,

Kopsavilkums
Kokmateriālu tirgi, ieskaitot koka būvniecību un renovāciju, pašlaik attīstās ļoti dinamiski. Spriedze rodas starp
globalizācijas tendencēm un tieksmi pielāgoties pasaules tirgum, no vienas puses, un reģionalizācijas atdzimšanu, no
otras puses. Turklāt sāncensība pasaules tirgū pastiprinās un starptautiskā tirdzniecība jūtami pieaug. Šādā situācijā jauni
izstrādājumi un jauni sistēmu risinājumi piedāvā izšķirošas sāncensības priekšrocības. Tādēļ arvien svarīgāk ir apjaust
inovāciju potenciālu. Svarīgs sākums, lai stātos pretī šiem tirgus izaicinājumiem, ir tehniskās inovācijas no vienas puses
(piem., celtniecības paneļi, kas gatavoti no ļoti viegla materiāla “Dendrolight®”), un sistemātiska nākotnes tirgu attīstība
no otras puses, kas piedāvā ilgspējīguma potenciālu un ir ieinteresēta koksnē kā celtniecības materiālā (piemēram,
daudzstāvu koka ēkām pilsētās vai koka izstrādājumi renovācijai).
Gandrīz puse cilvēces pašlaik dzīvo pilsētās. Daudzstāvu koka ēkas pilsētu centros paver jaunas iespējas
inovatīviem celtniecības risinājumiem un nodrošina ilgspējīgāku dzīvošanu pilsētās. Tomēr reti kura koka ēka ir augstāka
par trim stāviem. Bet vispārīgais stāvoklis attiecībā pret statiku un ugunsdrošību ir nozīmīgi mainījies pēdējo divu gadu
desmitu laikā. Pašlaik ir izcilas tehniskās un projektēšanas iespējas, piemēram, masīvkoka konstrukciju izmantošana.
Pat ugunsdrošības eksperti ir apliecinājuši, ka koka ēkas ir vismaz tikpat drošas, kā akmens un tērauda konstrukcijas.
Tas atspoguļojas pieaugošā atļauju skaita izsniegšanā. Piemēram, Berlīnē tika izsniegta atļauja sešu stāvu dzīvojamajai
aprūpes mājai no masīvkoksnes konstrukcijas, kas tika apbalvota arī ar 2006. gada Vācijas Ugunsdrošības balvu. Tāpat
Berlīnē 2008. gadā tika pabeigts septiņu stāvu ēku dzīvojamais masīvs no masīvkoksnes konstrukcijām.
Tādēļ viens no aktuālākajiem lapkoku produktu inovācijas jautājumiem ir to ugunsdrošības pētījumi un risinājumi
tās uzlabošanai, jo pēc citām īpašībām tie var gan tehniski, gan ekonomiski konkurēt ar pašreiz lietotiem risinājumiem.

Publikācijas
1. Domkins A., Ošs J. Simulation method for the wood resource flow analysis. COST Action E44 Conference
“Modelling the Wood Chain: Forestry - Wood Industry - Wood Porducts Markets” 2007, pp. 153-159
2. Andrejs Domkins, Kārlis Būmanis COST E44 / “A European Wood processing strategy : Country reports / edited
by Ghent University/ INPUT WOOD PROCESSING STRATEGY/, 2008., pp.183-210
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MARKETABLE PRODUCTS OF LOW DENSITY HARDWOOD
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Timber markets, including wooden construction and renovation, are now developing very dynamically. Strain arises
between the trends of globalization and adaptation to the world market, on the one hand, and revival of regionalization, on
the other side. Moreover, competition in global market increases and international trade has significantly growth. In this
situation, new products and system solutions offer a decisive rivalry advantage. It is therefore increasingly important to
comprehend the potential for innovation. An important start to face these market challenges, the technical innovation on
the one hand (e.g., building panels made from very lightweight material Dendrolight ®), and the systematic development
of futures markets on the other hand, offering the potential for sustainability and interest in wood as a building material
(e.g., multi-story wooden buildings in cities or in the renovation of wood).
Almost half of humanity now is living in cities. Multi-storey wooden buildings in urban centers open new
opportunities for innovative engineering solutions and ensure more sustainable urban living. However, rarely a wooden
building is higher than three stores. But the general condition of the statics and the fire safety has changed significantly
over the past two decades. Currently there are excellent technical and design options, such as the use of solid wood
construction. Even the fire experts have confirmed that the wooden buildings are at least as safe as stone and steel structures.
This is reflected in the increasing number of building permit issuance. For example, in Berlin, was authorized a six-storey
residential care home of solid wood construction, which was also awarded in 2006 with German Fire Safety Award. Also
in Berlin in 2008 a seven-storey residential building complex was completed in solid wood structure. Therefore, one of the
most urgent issues in hardwood product innovation is the fire safety research and solutions for its improvement, because
within the other properties they may, both technically and economically, are competitive with currently used solutions.
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MĪKSTO LAPKOKU KOKSNES RESURSU PLŪSMAS ANALĪZE
SOFT HARDWOOD RESOURCE FLOW ANALYSIS
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Valsts pētījumu programmas 2.projekta izpildes gaita ir attīstīta ar meža nozares sektoru apzināšanu un to analīzi.
Projekta mērķis ir noteikt visus objektus nozarē, kuri izmanto mīksto lapkoku koksnes resursus. Katram objektam tiek
identificēts tā izmantojamo resursu un pārstrādē veidoto produktu un blakusproduktu specifikācija. Pēc objektu apzināšanas
ir identificēta resursu plūsma starp meža nozares sektoriem un tajā esošiem objektiem. Plūsmai tiek noteikti ietekmējošie
faktori, kuri ietekmē plūsmas intensitāti un virzienus.
Projekta mērķis ir izveidot instrumentu ar kura palīdzību ir iespējams veidot lapkoku plūsmas analīzes modeļus
un veikt to analīzi imitējot scenārijus. Ir izveidots interaktīvs modeļa instruments, kura konstrukcija ir orientēta uz meža
nozares analīzi. Modelēšanas vide ir veidota ar iespēju modeli veidot trīs līmeņos. Šī iespēja ļauj nepārsātināt vizuālo
vidi un ļauj vieglāk orientēties modeļa struktūrā. Modeļa pirmais līmenis ir atvēlēts meža nozares sektoru konstruēšanas.
Otrajā līmenī tiek konstruēti sektorā esošo pārstrādes objektu izkārtojums un trešajā līmenī tiek konstruēts pārstrādes
objektu procesuālais salikums. Scenāriju analīzes rezultāti tiek izvadīti vienotā datu matricā, kas ļauj aplūkot visu, modelī
iekļauto, objektu rezultātus, kā arī iegūt rezultātus par viesiem blakusproduktiem kuri rodas pārstrādes procesā
Modeļa konstrukcija tiek veidota pēc hierarhijas principa. Aprēķini tiek veikti nosakot hierarhijas augstākā līmeņa
ieejas datus. No šīs ieejas datiem, attiecīgi pēc modelī iekļautajām aprēķinu funkcijām, tiek aprēķināti katra objekta
rezultāti. Produktu struktūra ir veidota ar iespēju veikt atgriezenisko aprēķinu procesu. Šī iespēja ļauj iegūt modeļa
rezultātus pēc objektu aprēķinu rezultātu koriģēšanas.

Materiāli un metodes
Šī brīža Latvijas ekonomiskajā situācijā ir nepieciešams pēc iespējas vairāk optimizēt meža nozares iekšējos
procesus, lai tie sniegtu augstāku produktivitāti. Pieejamie statistiskas dati par meža nozares sektoriem ir fragmentāri
un neveido meža nozares loģiski vienotu, kopēju statistiku. Iespēja plānot, paredzēt, modelēt meža nozari kā vienotu
modeli, ar iespēju veidot dažādus koksnes resursu plūsmas scenārijus, ļautu paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti.
Šāda modelēšanas iespēja ļautu plānot potenciāli jaunu sektoru iekļaušanu meža nozarē un analizēt, kādu iespaidu šāda
integrācija radītu visai nozarei kopumā.

Mīksto lapkoku plūsmas analīze
Mīksto lapkoku plūsmas analīze ir kvantitatīva procedūra, lai noteiktu materiālu un enerģijas plūsmu saimniecībā.
Tā izmanto Ieejas/Izejas metodoloģijas, iekļaujot gan resursus, gan ekonomisko informāciju. Tā ir uzskaites sistēma,
kas iegūst saimniecības materiālu masas atlikumus un kurai ieejas (ieguve + imports) vērtība ir vienāda ar izejas vērtību
(patēriņš + eksports + uzkrājums + zudumi) un tādā veidā pakļaujas Termodinamikas likumiem (Zīm. 1).

Zīmējums 1. MFA saistība ar termodinamikas likumiem.
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Ar mīksto lapkoku plūsmas analīzi tiek apzināts, ka izlietotie materiāli ir nepieciešami visām ekonomiskajām
aktivitātēm, uzdevumiem un prasībām. Vai materiālu plūsma ir ilgtspējīga, vai tomēr tā rada nastu apkārtējās vides
attīstībai? Šie ir jautājumi, uz kuriem tiek meklēta atbilde ar šīs analīzes palīdzību.
Tā apskata visus materiālus un enerģiju, kas tiek izmantota ražošanā un patēriņam, ieskaitot materiālu apslēptās
plūsmas, kas tiek iegūtas ražošanas ciklā, bet netiek uzskaitītas kā galaprodukts. Šo slēpto plūsmu fiziskais apjoms bieži
vien ir daudz reizes lielāks, kā galaproduktu apjoms. Blakusproduktu apzināšana ir viens no galvenais resursu plūsmas
rezultāts. Šī analīze ļauj veikt resursu, produktu un blakusproduktu monitoringu, kas tradicionālajā ekonomikas analīzē
parasti netiek veikts.

Mīksto lapkoku plūsmas vadība
Plūsmas vadība ir produktīva materiālu vadīšanas metode, ar kuras palīdzību ir iespējams efektīvāk pārvaldīt
materiālus. Materiālu plūsmas vadība ir mērķorientēta materiālu, materiālu plūsmu un enerģijas efektīga izmantošana un
tai tiek uzdoti ekoloģijas un ekonomikas jomas mērķi, ņemot vērā sociālos aspektus.
Materiālu plūsmas vadību orientēšana uz apkārtējo vidi, sabiedrību un ekonomiku padara to par ļoti nozīmīgu
instrumentu ilgtspējīgai attīstībai. Vēsturiski raugoties, šis ir samērā jauns instruments, ko var uzskatīt par materiālu
plūsmas analīzes metodoloģijas implementēšanu citā līmenī. Materiālu plūsmas vadība tika izveidota kā politikas
instruments pēc ANO konferences Riodežaneiro, kas notika 1992. gadā. Materiālu plūsmas vadība iekļauj sevī plašu
spektru metodes un tās teorija ir pieejama dažādos literatūras avotos. Kopumā, materiālu plūsmas vadība attiecās uz
produktu ražošanas procesu resursu un enerģijas pārvietošanas ķēdes vadību un speciālu optimizāciju.
Materiālu plūsmas vadību var izmantot ļoti dažāda līmeņa procesu apskatīšanai. Nosakot materiālu plūsmas
vadības sistēmas robežas, tā var tikt pielietota sekojošās jomās:

•
•
•
•
•
•

uzņēmuma iekšējos procesos;
uzņēmumam kopumā;
piegādātāja lomas noteikšanai pievienotās vērtības ķēdē;
pievienotās vērtības ķēdei kopumā;
reģionālā mērogā;
nacionāla mērogā.

Šis sistēmas robežu elastīgums paplašina materiālu plūsmas vadības pielietojumu ne tikai individuāla produkta
vai materiāla, bet visas sistēmas speciālas optimizācijas veikšanai. Šāda pieeja materiālu plūsmas vadības sistemātiska
analīze un vadība ir cieši saistīta ar tīri tehniski ekonomisko pieeju (apvienojot resursu un produkcijas optimizācijas) un
nākotnes potenciālu. Tieši materiālu plūsmu apjoma un izmaksas kvantifikācija norāda uz jaunu izmaksu samazināšanas
iespēju. Materiālu plūsmas vadība ir galvenā pieeja, kas raksturo sistēmas starpdisciplinaritāti un sadarbības tīklu.
Izmaksu struktūras izstrāde uzņēmumiem norāda, ka materiālu plūsmu vadības lietošana ir ne tikai ieteicama, bet
pat nepieciešama. Resursu izmaksas veido lielāko izmaksu bloku pārstrādes procesā. Šīm izmaksām ir tendence pieaugt.
Tam, galvenokārt, trīs iemesli:

• pieaugošās izmaksas resursu samazināšanās rezultātā;
• uzņēmumi, lai ražotu kādus produktus, arvien vairāk samazina pārstrādes procesa dziļumu un pārstrādā arvien
augstākas kvalitātes resursus;

• pēdējās izmaksu samazināšanas programmas pārsvarā koncentrējās galvenokārt uz darbinieku izmaksu
samazināšanu vai organizatoriskās struktūras optimizāciju;

Arvien lielāka loma izmaksu optimizācijas pasākumos ir koncentrēšanās materiālu izmaksu samazināšanu, kas ir
būtisks faktors globālajā konkurencē.

Rezultāti
Mīksto lapkoku plūsmas modelis
Koksnes resursu modelis veido vairākas konceptuālas klases, ar strikti definētām attiecībām. Sistēmas
koncepcija ietver visu sistēmas prototipa struktūru (Zīm. 2). Meža nozare sastāv no daudziem pārstrādes sektoriem,
kuri izmanot mīkstos lapkokus, piemērām, mežistrādes, zāģmateriālu ražošanas, saplākšņu ražošanas sektori. Katrs no
tiem apvieno ražotnes, kuras pārstrādā vienu un to pašu resursu, lai ražotu kādu produktu. Ražotne ir pārstrāde, ar savu
ražošanas tehnoloģisko procesu kopumu, kas izmanto konkrētu resursu un iegūst konkrētu produktu. Ražotne sastāv no
tehnoloģiskajiem (pārstrādes) procesiem.
Pārstrādes process ir sistēmas elements, kura iekšienē notiek blakusprodukta plūsmas rašanās un/vai galvenās
ražošanas plūsmas samazinājums, piemēram, koksnes zāģēšanas procesā rodas zāģskaidas. Plūsmas samazinājums ir
ražošanas process, kura rezultātā notiek galvenās materiālu plūsmas samazinājums par noteiktu procenta likmi, piemēram,
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koksni žāvējot, tās apjoms samazinās. Plūsmas sadalījums galveno materiālu plūsmu sadala 2 izejošās plūsmās, kurām
norāda, kāds procentuālais sadalījums pastāvēs starp tām. Piemēram, viena ražotne ražo pēc uzbūves līdzīgus produktus,
kurus daļēji apstrādā vienādi, bet ražotnes ietvaros, to resursu plūsma tiek izdalīta divās paralēlās plūsmās, ar dažādām
apstrādes tehnoloģijām. Šādos gadījumos ražotnes galapunktu izejās nonāk divi dažādi produkti, piemēram, profilēti
un neprofilēti zāģmateriāli. Galaprodukta izeja ir elements, kurš nosaka ražošanas procesa ienākošās resursu plūsmas
pārvēršanu par sektora produkta izejas plūsmu. Tā kalpo kā konkrēta sektora izeja un, iespējams, cita sektora ieejas
plūsma. Šie visi procesi izmanto kādu materiālu kā ieeju un iegūst materiālu ar procentuāli noteiktām plūsmas apjoma un/
vai materiāla izmaiņām.

Zīmējums 2. Sistēmas konceptuālā uzbūve.
Katru plūsmu (procesu un produktu attiecību) veido avota un mērķa process, kā arī plūsmas materiāls, kas var būt
produkts vai blakusprodukts. Produkti ir sadalīti grupās pēc to uzbūves un izmantošanas veida.
Koksnes resursu modeļa prototipam tika izvirzītas vairākas funkcionālās prasības.

Koksnes resursu plūsmas modeļa sistēmas modeļa prototips
Sistēmas modeļa struktūra tiek veidota no modeļa elementiem. Modelī tie tiek veidoti un attēloti 3 līmeņu koka
struktūrā (Zīm. 3.):
1. līmenī – sektoru tīkls;
2. līmenī –ražotņu tīkls;
3. līmenī – ražošanas tehnoloģu tīkls - procesi, galaproduktu izejas, plūsmas samazinājumi un sadalījumi

Zīmējums 3. Elementu attēlošana 3 līmeņu tīklā.
Kopumā, modeļa struktūras veidošanas procesā, elementu un plūsmu vadības funkcijas ir cieši saistītas. Katram
elementam iespējams pievienot gan ieejas, gan izejas plūsmas. Daļa no tām tiek izveidotas automātiski – elementu
veidošanas brīdī tiek inicializētas plūsmas vērtības atkarībā no tā tipa un izmantotā materiāla. Lietotājam iespējams
izveidot sektoru ieejas, importa un eksporta plūsmas un ražotņu ieejas plūsmas, kā arī ražošanas procesa blakusproduktu
plūsmas.
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Apmēram puse no plūsmām tiek ģenerētas automātiski, kas atvieglo modeļa izveidošanas procesu un nodrošina
plūsmu pareizu, mīksto lapkoku resursu modeļa atbilstošu, izvietojumu modelī (Zīm. 4). Lietotājam ir iespēja pievienot,
rediģēt un dzēst elementa (Sektora vai Ražotnes) ieejas plūsmu. Importa un eksporta plūsmas iespējams pievienot tikai
sektoriem. Katra sektora produktam iespējams pievienot gan importu, gan eksportu. Šo plūsmu vērtību var norādīt ar
konkrētu apjoma vai procentuālu vērtību, kas atkarīga no saražotā apjoma.

Zīmējums 4. Modeļa materiālu plūsmu veidošana.

Aprēķinu vadība
Kad ir izveidots KRM modelis, plūsmām ir tikai procentuālā vērtība. Nav zināma konkrētas materiālu plūsmas
apjoma vērtība. Aprēķinu vadības funkcija „iepludina” modeļa galvenās resursu plūsmas ieejas apjoma vērtību modelī,
kur tā tiek secīgi sadalīta plūsmu tīklā. Ar šīs funkcijas palīdzību tiek noteikta katras modeļa plūsmas vērtība(apjoms).
Modelim ir viena galvenā resursu ieeja, kurā lietotājs ievada vērtību. Pārējās sektoru ieejas un izejas vērtības, kuras ievada
lietotājs un kuras nav tieši saistītas ar galveno modeļa ieejas vērtību, ir imports un eksports. Aprēķinu vadības funkcija
veic plūsmas vērtību aprēķināšanu no modeļa augšas uz leju – no resursiem uz produktiem. Aprēķinu vadības funkcija
iekļauj sevī rekursīvu apakšfunkciju, kas nodrošina visu loģiskā plūsmu tīkla secīgu atlasīšanu, vērtības aprēķināšanu un
nodošanu nākošā cikla plūsmām (Zīm. 5).

Zīmējums 5. Aprēķinu vadības funkcija (algoritms).

Atskaišu vadība
Atskaišu vadības funkcija saņem no aprēķinu vadības funkcijas kopumā 4 datu matricas. Ieejošo un izejošo rezultātu
matricas gan produktiem, gan blakusproduktiem. Šāda veida vienā rezultātu matricā tiek atspoguļots viss modelis – tā
vispārīgā struktūra, izmantotie produkti un katra sektora ieejas un izejas plūsmu vērtību apkopojums.
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Soft Hardwood Flow Model
The wood resources model forms several conceptual classes with strictly defined relations. The system concept
comprises the entire system prototype structure.
Every of the relations between the wood resource model’s conceptual structure classes can be interpreted with
simple sentences.
The wood industry consists of many processing sectors that use soft hardwood, e.g. timber cutting, production of
sawn timber, plywood manufacture sectors. Every of them unite production units that process one and the same resource
to manufacture some product. A production unit is a processor that uses its set of production technology processes and uses
certain resources to manufacture certain products. A production unit consists of technological (processing) processes.
The processing process is a system element, in which a flow of by-product and/or a reduction of the main production
flow occurs, e.g. in the timber sawing process sawdust is created. The flow reduction is a production process in the result
of which the main material flow reduces by a certain proportional rate, e.g. the amount of timber reduces when it is dried.
The flow distribution distributes the main material flow into 2 outgoing flows, for which the proportional distribution
between them is specified. For example, one production unit produces similar, by structure, products that are partially
processed similarly, but within the production unit their resources flow is divided into two parallel flows that employ
different processing technologies. In such cases, there are two different products, e.g. profiled and non-profiled lumber,
that reach the terminal exits of the production unit. The end product exit is the element that determines the transformation
of the incoming resource flow in the production process into the sector product exit flow. It serves as an exit of a particular
sector and, possibly, an entry flow of another sector. All these processes use some material as an entry and produce a
material with proportionally determined flow volume and/or material transformations.
Every flow (process and product ratio) is formed of the source and target process and the flow material, which can
either a product or by-product. Products are distributed into groups by their structure and type of use.
Several functional requirements were set for the wood resources model prototype.
The system model structure is formed of model elements. In the model, they are formed and depicted in a 3-level
tree structure:
Level 1 – sector network;
Level 2 – production unit network;
Level 3 – production technologies network: processes, final product exits, flow reductions and distributions.
On the whole, in the model structure formation process, the element and flow management functions are closely
connected. Both entry and exit flows can be attached to every element. Some of them are created automatically: when the
element is formed, the flow values are initialized depending on its type and the material used. The user can create sector
entries, import and export flows and plant entry flows as well as the production process by-product flows.
About a half of the flows are generated automatically, which makes the model formation process easier and ensures
a correct and suitable location of the flows in the model. The user can attach, edit and delete the entry flow of the element
(Sector or Plant). Import and export flows can be attached to sectors only. Both export and import can be attached to
the product of every sector. The value of these flows can be expressed as a specific volume or a proportional value that
depends on the produced volumes.
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LATVIJAS MĪKSTO LAPU KOKU (PARASTĀ APSE, BALTALKSNIS,
MELNALKSNIS) UN TO STARPSUGU HIBRĪDU (HIBRĪDAPSE,
HIBRĪDALKSNIS) KOKSNES STRUKTŪRAS UN FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU
IZVĒRTĒJUMS
Evaluation of the wood structure and physical
properties of Latvian soft deciduous trees (common
aspen, grey alder, black alder) and their inter- species
hybrids (hybrid aspen, hybrid alder)
Dace Cīrule*, Anda Alksne, Ilzīte Lavnikoviča, Jurijs Hrols

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
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Veikti pētījumi un iegūti dati par Latvijas mīksto lapu koku – baltalksnis, melnalksnis, parastā apse un to
starpsugu hibrīdu koksnes struktūru un fizikālajām īpašībām (blīvums, briešana, anizotropija, krāsa un
tās izmaiņas UV ietekmē). Pamatsugu paraugkoki tika ņemti dažādos valsts reģionos, bet iegūtie rezultāti
parādīja, ka koksnes atšķirības atkarībā no koka izcelsmes vietas nav būtiskas. Lai izvērtētu koksnes
viendabīgumu stumbrā, koksnes struktūras un fizikālo īpašību parametri tika noteikti dažādos stumbra
augstumos un šķērsgriezuma vietās. Iegūtie rezultāti parādīja, ka apsei raksturīgas visā stumbrā rādiusā
vienmērīgi platas gadskārtas, bet atšķirīga mikrostruktūra. Hibrīdapsēm ir daudz platākas gadskārtas un
mazākas mikrostruktūras atšķirības stumbrā. Fizikālo īpašību rādītāji apsei, kā arī hibrīdapsei dažādās
stumbra vietās būtiski neatšķiras. Apsei ir nedaudz lielāks blīvums un lielāka briešana. Apsei ir gaišāka
koksne, bet UV starojuma ietekmē krāsas izmaiņas ir ievērojami lielākas kā hibrīdapsei. Visiem alkšņiem
pētītie parametri pa stumbru mainās līdzīgi un hibrīdalkšņa rādītāji atrodas starp baltalkšņa un melnalkšņa
attiecīgajiem rādītājiem. Alkšņiem vienīgi gadskārtu platumi ievērojami mazāki ir stumbra centrālajā daļā,
bet pēc citām struktūras un fizikālajām īpašībām koksne maz atšķiras stumbra rādiusā, toties ir būtiskas
atšķirības dažādos stumbra augstumos un koksnei resgalī ir raksturīgs mazāks trauku īpatsvars, koksnes
blīvums un koksnes uzbriešanas rādītāji.
Pētījuma mērķis bija, veicot kompleksus pētījumus, iegūt datus un paplašināt zināšanas par Latvijā augušu parastās
apses (Populus tremula L.), baltalkšņa (Alnus incana (L.) Moench) un melnalkšņa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) koksnes
uzbūvi un fizikālajām īpašībām un to izmaiņām stumbra horizontālajā un vertikālajā plaknē, jo līdz šim Latvijā maz ir
pievērsta uzmanība šo sugu izpētei, un esošajos pētījumos galvenokārt dominē dendroloģisko un citu mežsaimniecisko
faktoru analīze, bet tikpat kā nav šo sugu koksnes izvērtējuma no tās struktūras un īpašību viedokļa. Ņemot vērā, ka
mežzinātnieki uzskata, ka nākotnē Latvijas mežsaimniecībā perspektīvi varētu būt starpsugu hibrīdi – hibrīdalkšņi (Alnus
incana x glutinosa), kas veidojušies krustojoties baltalksnim un melnalksnim un hibrīdapses (Populus tremuloides x
tremula), kas ir Amerikas un parastās apses krustojums, un veic plašus pētījumus šajā jomā, mūsu pētījumā tika noteikti un
izvērtēti arī hibrīdalkšņa un hibrīdapses koksnes struktūras pamatelementu un fizikālo īpašību parametri un tie salīdzināti
ar pamatsugu attiecīgajiem rādītājiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt un paplašināt šo koku racionālas izmantošanas iespējas.
Īpaši tas attiecas uz hibrīdapsi, kuras izmantošanas piemērotību ne tikai papīrrūpniecībā, bet arī citās jomās izvērtē
daudzviet pasaulē.

Eksperimentālā daļa
Pētījumā tika izmantoti sekojoši pamatsugu paraugkoki no dažādiem Latvijas reģioniem: 26 baltalkšņi (vecums
23 – 59) gadi, 14 melnalkšņi (vecums 40 -90) gadi , 12 apses (vecums 33 – 79) gadi, kā arī 10 hibrīdalkšņi (vecums
43 – 49 gadi) un 4 hibrīdapses (vecums 17 gadi) no MZI Silava parauglaukumiem. Visiem kokiem pētītie parametri tika
noteikti četros stumbra augstumos - resgalī, ¼, ½ un ¾ stumbra garuma. Ņemot vērā, ka pētītas tika bezkodola koku
sugas ar izkliedētiem traukiem, izmantojot optisko mikroskopu pie palielinājuma 64, kā galvenais koksni raksturojošais
un tās izskatu ietekmējošais makrostruktūras rādītājs tika noteikts gadskārtu platums Gpl un tā izmaiņas pa rādiusu.
Mikrostruktūras rādītāji tika noteikti izmantojot mikroskopam pieslēgtu videokameru pie palielinājuma 360 un mērījumus
apstrādājot ar datorprogrammu Image-Pro Express. No mikrostruktūras parametriem visiem pētītajiem kokiem tika noteikti
vadaudu parametri (trauku skaits, to šķērsgriezuma laukumi un īpatsvars koksnē). Bez tam, tika izstrādāta metodika pēc
kuras apsēm un hibrīdapsēm, kuru koksne tiek izmantota papīrrūpniecībā, tika noteikts arī libriforma šķiedru garums.
Paraugi koksnes fizikālo īpašību noteikšanai tika sagatavoti saskaņā ar standarta DIN 52 810 prasībām. Sagatavotajiem
koksnes paraugiem pēc attiecīgiem standartiem tika noteikti sekojoši fizikālie parametri: absolūti sausas koksnes blīvums
ρ0 (DIN 52 182), koksnes radiālā, tangenciālā, tilpuma briešana αrad, αtg, αv un briešanas anizotropija Aα (DIN 52 184).
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Koksnes krāsa tika noteikta izmantojot spektrofotometru MINOLTA CM-2500d(D65, 10o) un krāsa izteikta kā parametri:
L* - gaišums, a* - sarkanums, b* - dzeltenums (CIELAB krāsu modelis). Koksnes krāsas izmaiņu UV starojuma ietekmē
noteikšanai tika izstrādāta metodika saskaņā ar kuru paraugi 500 stundas tika apstaroti ar UVA fluorescento lampu ar
starojuma maksimumu pie viļņa garuma 350 nm un vidējo starojuma intensitāti 0,7 W/m2.

Rezultāti
Iegūto rezultātu matemātiskā apstrāde parādīja, ka mūsu pētīto koksnes parametru vidējās vērtības kokiem no
dažādiem reģioniem būtiski neatšķiras un lielākas ir atšķirības starp atsevišķiem kokiem, tādēļ visu attiecīgās sugas koku
no pētījumā ietvertajiem reģioniem rezultāti tika apvienoti un rakstā ir atspoguļoti kā vidējās vērtības.
Koksnes makrostruktūras pamatrādītāja – gadskārtu platuma mērījumi parādīja [1], ka piecdesmit gadu augšanas
periodā visām pētītajām alkšņu sugām šis parametrs samazinās virzienā no serdes uz mizu un vidējie gadskārtu platumi
stumbra šķērsgriezumā ir 2,1mm – 2,3 mm. Tomēr baltalksnim un hibrīdalksnim salīdzinājumā ar melnalksni raksturīgas
ievērojami platākas gadskārtas stumbra centrālajā daļā (Zīm. 1a), tādēļ šo sugu pētītie koki pusi no piecdesmit gadu
rādiusa sasniedz 15 – 16 gados un vidējie gadskārtu platumi šim augšanas periodam atbilstošajā stumbra centrālajā
daļā ir - 3,5 mm baltalksnim un 3,7 mm hibrīdalksnim. Stumbra perifērajā daļā šis rādītājs ir divkārt zemāks un vidēji ir
attiecīgi 1,6 mm un 1,7 mm. Melnalkšņa koksne stumbra rādiusā pēc makrostruktūras ir ievērojami viendabīgāka un, lai
arī centrālajā daļā arī melnalksnim vidējais gadskārtu platums ir lielāks kā perifērajā daļā, attiecīgi – 2,5 mm un 1,8 mm,
tomēr atšķirības nav tik izteiktas.

Zīmējums 1. Gadskārtu platuma Gpl izmaiņas augšanas gaitā a) baltalksnis (1), melnalksnis (2),
hibrīdalksnis (3); b) parastā apse (1), hibrīdapse (2).
Apses koksnei raksturīgas platas gadskārtas visā stumbra rādiusā un tikai piecas pirmās gadskārtas pie serdes ir
šaurākas (2,6 mm), bet visā pārējā daļā apses koksnei makrostruktūra ir homogēna ar vidējo gadskārtu platumu 3,4 mm.
Pētītajām hibrīdapsēm īpaši platas gadskārtas ir veidojušās 3 – 10 gadu vecumā (Zīm. 1b), kad atsevišķu gadskārtu platumi
ir lielāki par 15mm un vidējais šī perioda rādītājs ir 9,8 mm. Pēc 10 gadu vecuma gadskārtu platumi stabilizējas un vidēji
ir 6,7 mm. Te gan jāuzsver, ka pētījumā izmantotās hibrīdapses ir tikai 17 gadus vecas, kā arī paraugkoku skaits ir daudz
mazāks kā citu sugu gadījumā. Veicot analīzi par augšanas ātruma ietekmi uz koksnes mikrostruktūras izmaiņām, tika
konstatēts, ka ātrākas augšanas gadījumā, ko raksturo platākas gadskārtas, samazinās trauku skaits uz koksnes 1 mm2 un
to aizņemtā virsmas laukuma īpatsvars, bet palielinās to šķērsgriezuma vidējie laukumi un hibrīdapsei vidēji šis rādītājs
ir par 20% lielāks kā apsei - attiecīgi 3420 µm2 un 2770 µm2. Toties pēc koksnes struktūras viendabīguma hibrīdapses
koksne visā stumbrā ir relatīvi homogēna, bet apsei ir būtiskas atšķirības centrālajā un perifērajā daļa, kas raksturojas ar
salīdzinoši maziem traukiem centrālajā daļā un lieliem perifērajā daļā. Alkšņu gadījumā trauku skaits salīdzinot ar apsēm
ir lielāks, bet to šķērsgriezuma laukumi ievērojami mazāki un atšķirības stumbra rādiusā nebūtiskas. Libriforma šķiedru
garuma mērījumi parādīja, ka hibrīdapses koksnei salīdzinot ar parasto apsi ir nedaudz īsākas šķiedras, attiecīgi 1,0 mm
un 1,2 mm, bet tas varētu būt saistīts ar faktu, ka pētītās hibrīdapses satur tikai relatīvi jaunu koksni.
Pētījumos par koksnes fizikālajām īpašībām iegūtie rezultāti (Tabula 1) parādīja, ka apsei un hibrīdapsei pētīto
parametru vērtību izmaiņas gan stumbra vertikālajā gan horizontālajā plaknē ir nelielas un nepārsniedz 10 % robežu, tādēļ
tabulā atspoguļoti vidējie lielumi. Hibrīdapses koksne ir ar nedaudz mazāku blīvumu un zemākiem briešanas rādītājiem,
kas norāda uz tās lielāku lineāro stabilitāti mainīgos vides mitruma apstākļos. Toties anizotropija, ko nosaka tangenciālās
un radiālās briešanas attiecība un kuras augstāka vērtība norāda uz zemāku formas stabilitāti mainoties koksnes mitrumam,
hibrīdapsei ir lielāka. Rezultāti, kas iegūti pētot augšanas ātruma ietekmi uz koksnes īpašībām, kas aktuāli ir hibrīdapses
gadījumā, kad veidojas koksne ar ļoti platām gadskārtām, parādīja, ka hibrīdapses gadījumā nepastāv korelācija starp
gadskārtu platumu un koksnes blīvumu. Tas ļauj secināt, ka šiem hibrīdiem nav raksturīga tendence pie lielāka augšanas
ātruma veidot zemāka blīvuma koksni, jo, kā parādīja koksnes struktūras pētījumi, ļoti straujas augšana periodos, kad
veidojas šķiedras ar plānākām sieniņām, to kompensē trauku īpatsvara samazināšanās.

71

Tabula 1. Koksnes fizikālie rādītāji.
Koka suga
Parastā apse
Hibrīdapse
Resgalis
Baltalksnis
¾ stumbra garuma
Resgalis
Melnalksnis
¾ stumbra garuma
Resgalis
Hibrīdalksnis
¾ stumbra garuma

Absolūti
sausas koksnes
Radiālā
blīvums ρ0, kg/ briešana αrad, %
m3
440
3,6
405
3,0
433
4,4
505
5,8
492
4,5
560
5,5
450
4,4
514
5,5

Tangenciālā
briešana
αtg, %

Tilpuma
briešana αv, %

Briešanas
anizotropija
Aα

10,1
9,6
11,0
12,1
9,9
10,7
10,1
13,2

14,4
12,7
15,4
19,0
15,7
17,1
15,2
18,8

2,8
3,2
2,4
2,1
2,2
1,9
2,3
2,4

Alkšņu gadījumā iegūtie rezultāti parādīja, ka baltalksnim, melnalksnim un hibrīdalksnim fizikālie parametri
pa stumbru mainās līdzīgi un hibrīdalkšņa rādītāji atrodas starp attiecīgajiem baltalkšņa un melnalkšņa rādītājiem. Arī
alkšņiem koksne pēc fizikālajiem parametriem stumbra rādiusā atšķiras maz, bet atšķirības stumbra vertikālajā plaknē
ir būtiskas [2]. Tā kā šiem rādītājiem raksturīgi visā stumbra augstumā vai nu palielināties vai samazināties, tabulā ir
atspoguļotas parametru minimālās un maksimālās vērtības, kas attiecīgi atbilst resgalim un ¾ stumbra garuma. Visiem
alkšņiem koksnes blīvums zemākais ir stumbra resgalī un pieaug virzienā uz galotni. Virzienā uz galotni palielinās arī
koksnes briešana, kas norāda uz koksnes lineāro izmēru stabilitātes samazināšanos šajā virzienā mainoties mitrumam.
Savukārt, anizotropija visiem alkšņiem nedaudz lielāka ir stumbra resgalī, bet atšķirības pa stumbra augstumiem nav
būtiskas.
Koksnes krāsa un tās izmaiņas UV starojuma ietekmē visiem paraugkokiem tika noteiktas radiālajā un tangenciālajā
griezumā, bet netika konstatētas būtiskas krāsu atšķirības starp šiem griezumiem. Tāpat netika konstatētas atšķirības starp
paraugiem no stumbra centrālās un perifērās daļas ne pirms ne pēc apstarošanas.
Alkšņu koksnes krāsa no iepriekš līdz līdzsvara mitrumam (12%) izžuvušām sagatavēm izzāģētiem paraugiem, kā
arī paraugiem pēc apstarošanas ar UV, būtiski neatšķiras starp sugām, tādēļ krāsu parametru izmaiņas tika aprēķinātas un
ir attēlotas kā baltalkšņa, melnalkšņa un hibrīdalkšņa vidējā vērtība (Zīm. 2).

Zīmējums 2. Alkšņu (1), parastās apses (2) un hibrīdapses (3) krāsu veidojošo
parametru izmaiņas UV starojuma iedarbības rezultātā.
Alkšņu gadījumā, lai arī summārās krāsainības izmaiņas ∆E* visvairāk ietekmē dzeltenuma parametra b*
pieaugums, tomēr salīdzinoši liels ir arī sarkanuma parametra a* pieaugums, kā rezultātā samazinās parametru b* un a*
savstarpējā attiecība, kas norāda uz sarkanāku koksnes nokrāsas veidošanos. Apses un hibrīdapses koksnei apstarošana
izraisa ievērojami lielāku dzeltenuma parametra b* pieaugumu. Neapstarota apses koksne salīdzinājumā ar hibrīdapsi ir
ar augstāku gaišuma parametru L* - attiecīgi 89 un 85 un zemāku sarkanās komponentes parametru attiecīgi 1,8 un 3,4.
Toties visu koksnes krāsu veidojošo parametru izmaiņas (∆L*, ∆a*, ∆b*) UV starojuma iedarbības rezultātā vislielākās
ir tieši apses koksnei un summārās krāsainības izmaiņas ∆E* apsei ir par 35% lielākas kā hibrīdapsei – attiecīgi 18,4 un
12,0 vienības. Tas norāda, ka hibrīdapses koksne ir ievērojami stabilāka pret krāsas izmaiņām UV starojuma ietekmē,
salīdzinot ar parastās apses koksni.
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Secinājumi
1. Alkšņiem koksne pēc struktūras un fizikālajām īpašībām būtiski neatšķiras stumbra perifērajā un centrālajā daļā,
bet ir ievērojamas atšķirības dažādos stumbra augstumos un resgalim ir raksturīga koksne ar mazāko blīvumu
(ρ0: baltalksnim – 433 kg/m3, melnalksnim – 492 kg/m3, hibrīdalsknim – 450 kg/m3) un briešanas rādītājiem, bet
lielāku anizotropiju. Hibrīdalkšņu struktūras un fizikālo īpašību parametri atrodas starp attiecīgajiem baltalkšņa un
melnalkšņa rādītājiem.
2. Gan apses, gan hibrīdapses koksnei fizikālo īpašību atšķirības stumbrā nav būtiskas un nepārsniedz 10% ar lielāko
blīvumu resgalī (ρ0: apsei – 440 kg/m3, hibrīdapsei– 405 kg/m3). Hibrīdapsei ir raksturīgs liels ikgadējais radiālais
pieaugums un ievērojami viendabīgāka mikrostruktūra stumbra šķērsgriezumā, kā arī raksturīga salīdzinoši augsta
koksnes krāsas noturība pret izmaiņām UV starojuma iedarbības rezultātā.
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The aim of the study was to extend the knowledge about some soft deciduous tree species, namely, grey alder
(Alnus incana (L.) Moench), black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) and common aspen (Populus tremula L.), which
are rather widespread in Latvia, but not investigated adequately from the viewpoint of wood structure and physical
properties. Taking into account that the inter-species hybrids – hybrid alder (A. incana x glutinosa) and hybrid aspen
(P. tremuloides x tremula) are regarded potentially promising in Latvia’s forestry, in the present study, the properties of
these hybrids were also determined and evaluated. In the study, data on the anatomical parameters of wood (annual ring
width, vessel number, dimensions and proportions) and physical properties (density, swelling, anisotropy and UV (350
nm) induced colour changes) were obtained. sample trees were taken in different Latvian regions, but the average values
of the obtained results did not show any essential wood distinctions depending on the tree provenance site. To evaluate
within-stem distribution, all parameters of interest were estimated at four stem heights.
The obtained results have shown that common aspen is characterised by the evenly wide annual rings (on the
average, 3,4 mm) throughout the stem’s radiuss, with relatively small vessels in the central part and large vessels in the
periphery. For hybrid aspen, the average vessel cross-section area is greater even by 20%, namely, 3420 µm2 and 2770
µm2, respectively, but at least for 17-year old hybrid aspen trees, that were used in the study, the wood microstructure
in the stem’s cross-section is relatively homogeneous. An analysis of the effect of the annual ring width on the wood
structure has shown that, with increasing annual ring width, the vessel number per 1 mm2 and its proportions decrease,
but the vessel sizes increase. In its turn, the study on the physical properties has shown that the formation of wider annual
rings is not connected with the formation of wood with a lower density. Both for common aspen and hybrid aspen wood,
the differences in the physical properties parameters in the stem do not exceed 10 %. common aspen, in comparison
with hybrid aspen, has a greater density and volumetric swelling, but a lower anisotropy. For both species, the highest
oven-dry density ρ0 is in the stem’s butt-end - 440 kg/m3 for common aspen and 405 kg/m3 for hybrid aspen. The results
obtained investigating the wood colour and its UV-induced changes have shown that non-treated common aspen wood, in
comparison with hybrid aspen, has a higher brightness parameter L*, namely, 89 and 85, respectively, as well as a lower
redness parameter a* - 1.8 and 3.4, respectively. However, as a result of the UV action, the total colour changes ∆E* for
common aspen are by 35 % higher than for hybrid aspen - 18,4 and 12,0, respectively. This indicates that hybrid aspen
wood is considerably more stable against the discoloration under the action of UV irradiation.
For all alders under study, the investigated properties in the tree stem change similarly, and the hybrid alder
indices are located between the corresponding grey and black alder indices. The alders are characterised by considerably
wider annual rings in the stem’s central part than in the periphery, but the microstructure indices and physical properties
throughout the stem radiuss do not differ essentially. However, the distinctions throughout the stem height are considerable
and are characterised by even changes from the butt-end direction to the top. For all alder woods, density ρ0 is the lowest at
the stem’s butt-end, namely, 433 kg/m3, 492 kg/m3, and 450 kg/m3 for grey alder, black alder and hybrid alder, respectively,
and it grows in the direction to the top. In the direction to the top, also the wood swelling increases by 10-20 %, which
indicates the decrease in the stability of wood linear sizes in this direction, with changing moisture. Neither the wood
initial colour nor the colour after UV irradiation do not differ for the alder species under study. As a result of irradiation,
the mutual ratio of the b* and a* parameters decreases, which indicates the formation of reddish shade in wood.
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Pētījumos kā mērķis izvirzīta ciršanas vecumu sasniegušu apses un baltalkšņa stumbru kvantitatīva un
kvalitatīva raksturojuma noskaidrošana, vērtējot no meža prečzinības viedokļa. Mērķa sasniegšanas
nolūkā risināti vairāki uzdevumi: lauka un kamerālo darbu metodikas izvēle, parauglaukumu iekārtošana,
paraugkoku sagatavošana, mērījumu datu ievākšana, datu apstrāde un rezultātu analīze stumbru izmērus un
kvalitāti raksturojošu rādītāju pamatošanai un to skaitlisko lielumu prognozēšanai atkarībā no ietekmējošiem
apstākļiem. Parauglaukumi iekārtoti tā, lai iespējami vienmērīgi aptvertu visu Latvijas teritoriju, tajā pašā
laikā pieskaņojoties mežizstrādes norisei konkrētajā mežaudzē un tādējādi līdz minimumam samazinot
paraugkoku sagatavošanas izdevumus. Mērījumi veikti ar mežsaimnieciskajā ražošanā lietotiem
mērinstrumentiem, datu apstrādei izmantota tipveida programmatūra. Iegūti stumbru izmēru rādītāji un to
izmaiņu raksturs stumbra garenass virzienā, vērtēta koksnes vainu sastopamība un sagaidāmā ietekme uz
kokmateriālu kvalitāti. Secināts, ka pētītajās 50...80 gadu vecās apšu audzēs galvenā kokmateriālu kvalitāti
pazeminošā vaina, kodoltrupe, sastopama 25 līdz 100% no koku skaita, samazinot kokmateriālu vērtību par
25 līdz 50 %. Trupes aizņemtais tilpums procentos no stumbra tilpuma ir būtiski saistīts ar koka caurmēru
krūšaugstumā, koku augstuma un caurmēra attiecību un koka zaļā vainaga garumu (korelācijas koeficients
attiecīgi: γ=0,44...0,76; γ=0,40...0,65; γ=0,26...0,40). No baltalkšņa kokmateriāliem ar caurmēru bez mizas
12 cm un vairāk 54 % ir bez vaļējiem zariem, 25 % atbilst vidējam baltalkšņa zaru raksturojumam un tikai
1% ir izteikti zaraini. Noslēgumā dots hibrīdas apses un hibrīda alkšņa raksturojums.
Koksne kā izejmateriāls nezaudē savu pielietošanas vērtību reizē ar ekonomiska rakstura apstākļu izraisītām tirgus
pieprasījuma un kokmateriālu cenu svārstībām pasaulē. Tās konkurētspēju ar citām izejvielām lielā mērā nosaka ne tikai
koku suga, bet arī kokmateriālu izmēri un kvalitatīvās īpašības, tāpēc ar meža produkciju saistītajā ražošanā ir svarīgi
pēc iespējas precīzāk zināt sagaidāmos izmērus un kvalitātes rādītājus katrai no meža izmantošanai pieejamām koku
sugām. LLU Meža izmantošanas katedrā pētījumi šajā virzienā notiek jau no iepriekšējā gadsimta pēdējās desmitgades,
vispirms uzmanību veltījot Latvijā izplatītākajām koku sugām − priedei, eglei, bērzam, bet pēdējos gados VPP ietvaros
pievēršoties arī apsei un alksnim. Līdzīga rakstura pētījumi notiek arī citās valstīs, arvien aktualizējot informāciju par
saimnieciskiem mērķiem izmantojamām koku sugām. Lai gan koksnes izmantošanas veidu savstarpējam samēram pēc
apjoma pasaules mērogā ir tendence mainīties, tomēr joprojām visplašāk pārstāvēti tie veidi, kur izmantošanas lietderīguma
iespējas galvenokārt nosaka koku suga, sagatavojamo apaļo kokmateriālu izmēri un sastopamās koksnes vainas. Tāpēc
arī šim pētījumam kā vispārējais mērķis VPP programmā izvirzīts apses un baltalkšņa stumbra koksnes dimensionālais
un kvalitatīvais raksturojums. Atbilstoši programmā norādītajiem uzdevumiem šajos apses un baltalkšņa stumbra
koksnes pētījumos meklēti gan stumbra dimensionālie lielumi un to izmaiņas stumbra garenass virzienā, gan koksnes
vainu sastopamība un ietekme uz kokmateriālu kvalitāti. Lai iegūtos rezultātus varētu attiecināt kopumā uz visu valsti,
parauglaukumi iekārtoti un paraugkoki sagatavoti dažādās Latvijas vietās. Sakarā ar pētījumu materiāla daudzveidību un
atkarību no daudziem ietekmējošiem apstākļiem, raugoties uz veiktajiem pētījumiem no vienas puses, un tajā pašā laikā
no otras puses rēķinoties ar pētījumiem atvēlētajiem finansiālajiem līdzekļiem, ir jāatzīst, ka iegūtie rezultāti nevar tikt
uzskatīti kā absolūti neapstrīdami. Finansiālo līdzekļu iegūšanas gadījumā šā virziena pētījumus ir lietderīgi turpināt, gan
precizējot šajos pētījumos iegūtās atziņas, gan nonākot pie kādām pilnīgi jaunām.

Materiāli un metodes
Ciršanas vecumu sasniegušās audzēs dažādās Latvijas vietās ierīkoti parauglaukumi, lai pētāmā koku suga
būtu pārstāvēta vismaz ar 100 kokiem. Šie koki uzmērīti, nosakot katram krūšaugstuma caurmēru un novērtējot ārējas
sastopamās koku vainas. Pavisam iekārtoti 6 parauglaukumi apšu audzēs un 5 parauglaukumi baltalkšņu audzēs. Katrā
parauglaukumā pēc vienmērīga izvietojuma principa nogāzti un precīzi uzmērīti 20-25 paraugkoki. Kopā mērījumiem un
analīzei sagatavoti 144 apses paraugkoki un 114 baltalkšņa paraugkoki.
Kā bīstamāko apšu slimību uzskata tieši kodoltrupi, kuras ierosinātāja ir sēne apšu piepe – Fomes igniarius f.
Tremulae (Phellinus tremulae Bond. Et Boriss), tāpēc apses pētījumos kā galvenais uzdevums izvirzīts uzmērāmo koku
parametru saistība ar trupes izplatību. Apses paraugkoku mērījumi izdarīti tā, lai būtu iespējams vērtēt koka caurmēra, koka
augstuma un krūšaugstuma caurmēra attiecības un koka zaļā vainaga garuma lielumu saistību ar kodoltrupes aizņemto
stumbra tilpuma daļu. Lai novērtētu trupes ietekmē radušos zaudējumus, salīdzināts reālais sortimentu iznākums ar to

75

tirgus vērtību un teorētiski iespējamo, ja trupe nebūtu sastopama. Tā kā inficēšanās ar trupi notiek caur nokaltušajiem
zariem, tad visiem apses paraugkokiem veikta detalizēta zaru uzmērīšana un veseluma vērtēšana, vienlaikus atzīmējot arī
katra zara novietojumu uz stumbra sānu virsmas.
Ar baltalkšņa paraugkokiem pārstāvētas krūšaugstuma caurmēra pakāpes no 8 līdz 28 cm. Vidējais krūšaugstuma
caurmērs starp visiem paraugkokiem ir 18,7 ± 0.5 cm (standartnovirze 4.9). Paraugkoku augstums ir no 10,0 m līdz 24,5
m, vidēji 18,3 ± 0,3 m. Stumbra garums mērīts no resgaļa griezuma plaknes līdz vietai galotnes daļā, kur caurmērs ar
mizu nepārsniedz 3 cm. Starp visiem paraugkokiem šādi noteikts stumbra garums ir no 8,1 m līdz 23,0 m, vidēji 16,8 ±
0,3 m. Paraugkoku vecums noteikts pēc gadskārtu skaita stumbra resgaļa griezumā. Baltalkšņiem tas ir starp 16 un 66
gadiem, vidējais aritmētiskais lielums ir 41,1 ± 0,1 gadi. Tā kā zari kā koksnes vaina ir katram kokam, tie uzmērīti un
vērtēti atsevišķi katram paraugkokam. Zaru skaita un caurmēra izmaiņas stumbra garenass virzienā izsekotas divējādi.
Vispirms ir noteikts zaru skaits pa paveidiem katrā stumbra garuma 1m daļā, sākot no resgaļa griezuma. Tādējādi iegūts
pietiekams priekšstats par to, kurā stumbra vietā vaļējo zaru vispār nav, kur to ir visvairāk, kā arī, vai skaita izmaiņu
raksturā ir novērojama kāda regularitāte, piemēram, pakāpeniska palielināšanās vai samazināšanās. Salīdzināšanai starp
atšķirīga garuma stumbriem aprēķināts to vidējais skaits katros 5 % no stumbra garuma. Līdzīgā veidā noteiktas katra
paveida zaru caurmēra vidējo lielumu vērtības katrā 1 m garā stumbra daļā, bet pēc tam – vidējais caurmērs katros 5% no
stumbra garuma. Pēc otra paņēmiena zaru skaits pa paveidiem un katra paveida resnākā zara caurmērs konstatēts katrā
no iespējamajām, 1 m garām, vērtēšanas zonām, tās atmērot no katra zara atrašanās vietas. Ja par koka stumbru ir zināma
šāda informācija, tad jebkurai tā daļai nav grūti noteikt kvalitāti, pamatojoties uz principu, ka vērtējums tiek piešķirts
atbilstoši sliktākajai vietai šajā daļā.

Rezultāti
Apses paraugkoku analīzē konstatēts, ka trupes tilpuma izmaiņas ir saistītas ar koka caurmēru 19,1 % gadījumu.
Palielinoties koka caurmēram trupes tilpums attiecībā pret stumbra tilpumu samazinās, un tas nozīmē, ka vairāk no
stumbra tilpuma trupe aizņem tievākiem kokiem. Sabiezinātās audzēs, kur koku caurmērs nepārsniedz 30 cm, caurmēra
ietekme ir mazāka nekā resnāku koku audzēs. Trupes tilpums palielinās arī reizē ar koka augstuma un krūšaugstuma
caurmēra attiecības skaitliskā lieluma palielināšanos. Slaidākiem kokiem, kas auguši lielākā biezībā, trupe ir vairāk
attīstījusies nekā vairāk rauktiem. Līdzīga iepriekš minētajām ir saistība starp gadskārtas platumu un trupes aizņemto
tilpumu. Palielinoties gadskārtas platumam, trupējušās koksnes tilpums samazinās, kas norāda, ka straujāk augoši koki no
trupes cieš mazāk. Savukārt trupes skartās koksnes tilpums samazinās, palielinoties vainaga garumam. Tas liecina, ka koki
ar garākiem vainagiem ir dzīvotspējīgāki, jo atrodas labākos augšanas apstākļos, piemēram, saņem labāku apgaismojumu.
Vainagu garums ir robežās starp 23 % un 61 % no koka augstuma. Trupes klātbūtne apses stumbros ierobežo tādas koksnes
izmantošanu vērtīgāko lietkoksnes sortimentu (zāģbaļķu, sērkociņkluču) sagatavošanā, un tā izmantojama papīrmalkā vai
malkā. Trupes klātbūtne papīrmalkā rada divkāršus zaudējumus: pirmkārt, tādai papīrmalkai ir mazāka tirgus vērtība,
otrkārt, trupējušo koksnes daļu neskaita tilpumā. Trupes ietekmē apšu audžu vērtība samazinās par 25 līdz 50 %.
Apsei zari ir nākošā nozīmīgākā koksnes vaina aiz kodoltrupes. Zaru raksturojums svarīgs ne tikai no stumbra
koksnes kvalitātes viedokļa, bet arī no atzarošanas aspekta. Gan no kvalitātes, gan no atzarošanas viedokļa svarīgs ir
vaļējo zaru daudzums, izmēri, veselums un izvietojums uz stumbra sānu virsmas. Tāpēc augstākās kvalitātes koksne
ir stumbra apakšējā bezzarainajā jeb apaugušo zaru daļā. Apses stumbriem bezzarainās zonas garums variē robežās no
3,5 līdz 10 m, bet vidēji tas ir 7,5 m (25 % no stumbra garuma). Bezzaru zonas garums pieaug reizē ar stumbra garumu
(korelācijas koeficients γ=0,58). Nokaltušo zaru zonas garums ir līdzīgs. Tas variē robežās no 3m līdz 12 m, bet vidēji tas ir
8,1 m (30 % no stumbra garuma). Vienas audzes robežās palielinoties koka garumam, nokaltušo zaru zonas procentuālais
īpatsvars samazinās (korelācijas koeficients γ=0,56).Veselo zaru zonas (dzīvās vainaga daļas) garums variē no 3 m līdz 20
m. Vidēji tas ir 12 m (45 % no stumbra garuma). Izpaužas tendence, ka šīs zaru zonas garums palielinās reizē ar stumbra
garumu (korelācijas koeficients γ=0,85). Vienam apses stumbram vidēji ir 32 zari. Veselo un nokaltušo zaru skaits gandrīz
vienāds: 45 % ir veselo zaru, 42 % – nokaltušo un 13 % – trupējušo. Zaru skaita sadalījumam vienas audzes ietvaros
ir tendence mainīties atkarībā no stumbra caurmēra. Veselo, saaugušo zaru skaits palielinās resnākiem stumbriem: 20
cm caurmēra pakāpē šādu zaru īpatsvars ir 16 %, bet 49 cm resniem kokiem ir 51 %. Savukārt nokaltušo zaru skaits
resnākiem stumbriem ir mazāks. Ja 20 cm resniem stumbriem šādu zaru īpatsvars ir 69 %, tad 40cm resniem kokiem
tikai 34 %. Zaru skaita atšķirība ir 2 reizes, kas ir proporcionāla šo koku atšķirībai pēc caurmēra. Lielākie veselie zari
sākas apmēram stumbra vidū, bet to caurmērs palielinās līdz vietai, kas atbilst 60-70 % no stumbra garuma. Vislielākais
nokaltušo zaru skaits ir 20-50 % attālumā no stumbra resgaļa, bet visvairāk trupējušo zaru ir attālumā, kas atbilst 10-30
% no stumbra garuma. Pēc izmēriem vislielākie ir veselie zari. To vidējais caurmērs ir 55 mm, nokaltušo – 30 mm, bet
trupējušo ir apmēram divas reizes mazāks – 16 mm.
Baltalkšņa kokmateriāli Latvijā meža galvenajā cirtē tiek iegūti mistrotās audzēs. Baltalkšņa daudzums mistrojumā
vidēji ir 65 ± 5%. Stumbra tilpums ir mazs: tā vidējais lielums ir 0,18 ± 0,04 m3. Pētījumos konstatēta stumbra tilpuma
pozitīva korelācija ar mistrojumā esošo sugu skaitu un negatīva korelācija ar paša baltalkšņa daudzumu sugu sastāvā. Pēc
izmēriem nelielie baltalkšņa stumbri ir slaidi: vidējais attiecības lielums starp stumbra garumu un caurmēru krūšaugstumā
ir starp 0,80 un 0,88. No koksnes vainām,, neskaitot zarus, baltalksnim biežāk satopama līkumainība, rievotais blīzums
un padēls vai dubultgalotne. Blīzums ir vāji izteikts, līkumainības negatīvo ietekmi var izslēgt, prasmīgi izvēloties
stumbra sagarumošanas vietas, tāpēc galvenais kvalitātes ietekmētājs ir vaļējie zari, bet baltalkšņa faktisko izmantošanu
galvenokārt ietekmē caurmēra lielums.
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Vienam baltalkšņa stumbram vidēji uzskaitīti 23 ± 1 zari (standartnovirze 11). Tas ir apliecinājums, ka baltalksnim,
kā nelielu izmēru kokam, zaru nav daudz. Reizē ar koka izmēru palielināšanos izteikti lielāks kļūst kopējais zaru skaits.
Lielākā vaļējo zaru skaita daļa, vidēji 54,3 ± 1,9 % (standartnovirze 20,5), pēc paveida ir veseli, saauguši. Nokaltušo zaru
ir aptuveni 1/3 no zaru kopskaita: vidēji 32,5 ± 1,9 % (standartnovirze 20,3). Trupējušo zaru skaita daļa vidēji ir 13,1 ±
1,4 % (standartnovirze 14,5). Vidēji izteikta ir tendence trupējušo zaru skaita palielinājumam un nokaltušo zaru skaita
samazinājumam reizē ar stumbra krūšaugstuma caurmēra palielināšanos. Tajā pašā laikā neizteikta ir veselo zaru skaita
palielināšanās tendence. Stumbra garenass virzienā zaru skaitam ir izteikta tendence palielināties. Visizteiktākā veidā
virzienā no stumbra resgaļa uz galotni palielinās veselo zaru skaits. Nokaltušo zaru skaits izteikti palielinās līdz vietai,
kas atbilst apmēram 80% no visa stumbra garuma. Trupējušo zaru stumbra garuma pirmajos 15 %, skaitot no resgaļa,
baltalksnim nav. Tad to skaits visai vienmērīgi palielinās, maksimumu sasniedzot stumbra vietā, kas atbilst 70% no
visa garuma. Skaita samazināšanās galotnes daļā notiek līdzīgā tempā, kāds bija vērojams tajā stumbra daļā, kur skaits
palielinājās. Zaru vidējais caurmērs pa zaru paveidiem starp visiem mērījumiem daudz neatšķiras. Tā skaitliskais lielums
ir: veseli 26,6 ± 0,4 mm (standartnovirze 16,1), nokaltuši 22,2 ± 0,3 mm (standartnovirze 8,9), trupējuši 24,2 ± 0,6 mm
(standartnovirze 11,1). Analizējot zaru caurmēra izmaiņas stumbra virzienā, novērota tendence šim lielumam pakāpeniski
palielināties līdz vietai, kas ir nedaudz tālāk nekā puse no stumbra garuma. Trupējušo zaru caurmērs kļūst mazāks jau no
stumbra vietas, kas atbilst aptuveni 60% no visa garuma. Attiecīgi nokaltušo un veselo zaru caurmērs sāk samazināties
aptuveni 70 % un 80 % attālumā no stumbra kopējā garuma. Stumbra resgaļa daļā līdz apmēram 30% no visa garuma
zaru caurmēra izmaiņu raksturs ir diezgan nenoteikts. Vislielākā caurmēra izmaiņu nenoteiktība konstatēta trupējušiem
zariem.
Sadalot baltalkšņa kokmateriālus pa kvalitatīvi atšķirīgām grupām, pamatojoties uz vaļējo zaru raksturojuma
atšķirībām, ir izmantoti no ražošanas prasībām neatkarīgi zaru skaita un caurmēra kriteriālie lielumi. Kvalitāte pieņemta
kā ļoti laba, ja vaļējo zaru attiecīgajā stumbra vērtēšanas vietā vispār nav, kā vidēja, ja zaru skaits un caurmērs atbilst
paraugkoku zaru skaita un caurmēra visbiežāk sastopamām vērtībām, kā zema, ja zaru skaits un caurmērs no vidējām
vērtībām atšķiras tādā pašā mērā skaitlisko vērtību palielinājuma virzienā, kā atšķiras ļoti laba kvalitāte no vidējās.
Sadalījums pa kvalitātes grupām atsevišķi noteikts stumbra daļai, no kuras iespējams sagatavot kokmateriālus zāģmateriālu
ražošanai. Minimālais caurmērs bez mizas šajā daļā pieņemts 12 cm. Ir konstatēts, ka 54,4% šīs grupas apaļo kokmateriālu
atbilst ļoti labai kvalitātei, 44,4 % – vidējai kvalitātei un tikai 1,1 % ir zemas kvalitātes.
Hibrīdās apses stumbra koksnes vērtējumā kā pozitīvs fakts ir jāatzīmē tas, ka nav trupējušu zaru. Vidēji vienam
stumbram ir 54 zari, no tiem 42,6 % veseli. Nokaltušie zari sākas attālumā no stumbra resgaļa, kas atbilst 20% stumbra
garuma. Mizas biezums būtiski neatšķiras no parastās apses.
Alkšņa hibrīda stumbram vidēji ir 24,4 zari, no kuriem 41,1% veseli, 42,5% nokaltuši un 15,9% trupējuši. Reizē ar
stumbra krūšaugstuma caurmēra palielināšanos parādās vairāk trupējušo zaru un samazinās veselo zaru skaits. Pirmajos
stumbra garuma 40 % no resgaļa trupējušu zaru nav. Resnākā zara caurmērs ir 21% no stumbra krūšaugstuma caurmēra,
kas ir mazāk nekā baltalksnim (24 %).

Secinājumi
1. Apses kokmateriālu kvalitāte galvenokārt atkarīga no kodoltrupes un zarojuma raksturojuma.
2. Ciršanas vecumu sasniegušās apšu audzēs kodoltrupe sastopama 25 līdz 100 % no koku skaita.
3. Kodoltrupes aizņemtās apses sumbra tilpuma daļas lielums ir saistīts ar stumbra krūšaugstuma caurmēru, koka
augstuma un krūšaugstuma caurmēra attiecību, gadskārtu platumu un vainaga garumu.
4. Trupes ietekmē apšu audžu vērtība samazinās par 25 līdz 50 %.
5. Apses stumbram visvairāk ir veselo zaru (45 %), bet vismazāk trupējušo (13 %).
6. Vislielākais nokaltušo zaru skaits apsēm ir 20-50 % attālumā no stumbra resgaļa, bet visvairāk trupējušo zaru ir
attālumā, kas atbilst 10-30 % no stumbra garuma.
7. Apses veselo zaru caurmērs ir vislielākais (vidēji 55 mm). Nokaltušie zari ir gandrīz divas reizes tievāki (caurmērs
vidēji 30 mm), bet trupējušo zaru caurmērs vidēji ir tikai 16 mm.
8. Resnākā apses zara caurmērs vidēji sastāda 20 % no koka caurmēra 1,3 metru augstumā.
9. Apses stumbriem bezzarainās zonas garums variē robežās no 3,5 līdz 10 m, bet vidēji tas ir 7,5 m (25 % no stumbra
garuma).
10. Veselo zaru zonas (dzīvās vainaga daļas) garums apsēm variē no 3 m līdz 20 m. Vidēji tas ir 12 m (45 % no stumbra
garuma).
11. Baltalkšņa kokmateriālu kvalitāte galvenokārt atkarīga no zarojuma raksturojuma.
12. Baltalkšņa stumbram visvairāk ir veselo zaru (54,3 %), bet vismazāk trupējušo (13,1 %).
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13. Baltalkšņu zaru vidējais caurmērs maz atšķiras pa zaru paveidiem: veseli – 26,6 mm, nokaltuši – 22,2 mm,
trupējuši – 24,2 mm.
14. Resnākā zara caurmērs vidēji sastāda 24 % no koka caurmēra 1,3 metru augstumā, kas ir lielāks nekā apsei ( 20
%).
15. Baltalkšņa stumbra zarojums atšķiras no citām koku sugām, jo nav izteiktas atšķirības starp nokaltušo un veselo
zaru zonām.
16. Bezzaru daļa stumbra resgalī aizņem 5 līdz 35 % no stumbra garuma, tāpēc 70 % gadījumu no šīs daļas var
sagatavot 2,5 līdz 3,0 m garus apaļos kokmateriālus.
17. No tādu baltalkšņa kokmateriālu tilpuma, kuru caurmērs bez mizas ir vismaz 12 cm, bez vaļējiem zariem ir
54,4 %, bet 44,4 % atbilst vidējam baltalkšņa zaru raksturojumam.
18. No baltalkšņa apaļo kokmateriālu kopējā tilpuma 7,0 % uzskatāmi kā noderīgi galvenokārt siltuma enerģijas
ieguvei.

Rezultatīvie indikatori
I. Sarmulis Z. Priedes stumbra komerciālās daļas kvalitāte saistībā ar zarojumu (promocijas darbs aizstāvēts
16.11.2007, vadītājs L.Līpiņš).
II. Izstrādāti un aizstāvēti 4 bakalaura un 2 maģistra darbi.
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DIMENSIONAL AND QUALITY PROPERTIES OF DECIDUOUS TREES
STEM WOOD
Leonards Līpiņš*, Andris Drēska, Ziedonis Sarmulis

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* leonards.lipins@llu.lv
The aim of the investigation is to clarify the quantity and quality properties of aspen and gray alder tree species
stem-wood timber to be expected from final felling forest stands in Latvia. The tasks to be solved encompass the selection
of methods for field works and data processing, the arrangement of sample plots, the preparation of sample tree stems,
measuring operations and data collection, data processing, analysis and interpretation of results as the basis for quality
indices and numerical values forecast depending on affecting factors. Sample plots location is chosen with the purpose
to cover all territory of Latvia. The material for the investigation of aspen tree species is taken from 6 sample plots, and
for the investigation of gray alder tree species it has been taken from 5 sample plots. The breath height diameter of every
aspen tree, or gray alder tree respectively, is measured in each sample plot, and the characteristic of wood quality features
has been prepared at the same time. Further, 20 to 25 sample trees are chosen from every sample plot, and prepared for
detailed examination. Altogether 144 aspen trees and 114 gray alder trees are used for this purpose. Tree stem length and
diameter over and under bark measurements, knots size and location parameters, and parameters of other wood quality
features are the main objects for data collection. The standard equipment and methods are used for this reason and the
data processing as well.
The results of the investigation reveal that 25 to 100 % of aspen trees in final felling forest stands (at the age of
50 to 80 years) suffer from tree heart rot. The stem volume portion occupied by this rot depends on stem diameter, stem
slenderness, year ring width, and tree crown length. The rot portion decreases with the increase of stem diameter, year ring
width and/or tree crown length, but it increases at the same time as slenderness does. Affected by heart rot aspen tree forest
stand market value diminishes by 25 to 50 % if compared with unattached one. Aspen tree stem knots are another kind of
wood quality features badly affecting timber value. Aspen tree stem knotless zone length is between 3.5 and 10.0 m, or
7.5 m in average (25 % of stem length). Knotless zone length increases with the increase of stem length (correlation index
γ=0.58). Dead knots zone length is between 3.0 and 12.0m, or 8.1m in average (30 % of stem length). It decreases with the
increase of stem length (correlation index γ=0.56). Sound knots number per stem (45 % of all knots number) in average is
almost equal with dead ones (42 % of all knots number). Aspen trees with greater stem diameter have more sound knots
and less dead knots. The number difference can be up to two times. Unsound knots are mostly located between 10 and
30 % of stem length. Knots diameter differs considerably among knots kinds. The average diameter of sound knots is 55
mm, dead knots – 30 mm, unsound knots – 16 mm.
Gray alder timber in Latvia comes mostly from mixed tree stands. Average stem volume is 0.18 ± 0.04m3, but there
is positive correlation with other tree species proportion in stand mix. The average index of gray alder stem slenderness
is between 0.80 and 0.88. More frequent wood quality features are knots, crookedness, irregular buttress and forked
stem top. As you can avoid the impact of crookedness by the perfect crosscutting, gray alder stem buttress usually is
unimportant, but stem diameter at the gray alder top part is very small, in industrial practice most important quality factors
are stem diameter and knots. Gray alder stem uncovered knots mostly are sound (54.3%). The knots number portion of
dead knots is less (32.5 %). There is tendency of unsound knots number increase and sound knots number decrease with
the increase of tree breath height diameter. The dead knots number increases alongside the stem up to 80 % of whole stem
length. Inside the first 15 % stem length there are not unsound knots. The maximum of them are located at 70 % of stem
length. Average knots diameter differs insignificantly among all three knots kinds. The average diameter of sound knots
is 26.6 mm, dead knots – 22.2 mm, unsound knots – 24.2 mm. The diameter maximum for unsound knots is at 60 % of
stem length, but for sound and knots – between 70 and 80 %. The largest gray alder knots diameter is 24 % of tree breath
height diameter. It is more if compared with the largest aspen knots (20 %). From gray alder round timber with diameter
12 cm and over the portion without uncovered knots equals to 54.4 %.
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MĪKSTO LAPKOKU SUGU KOKSNES MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS
MECHANICAL CHARACTERISTIC OF THE HARDWOODS
Uldis Spulle, Henn Tuherm, Ulvis Miončinskis, Laimonis Kūliņš

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
uldis.spulle@e-koks.lv
Literatūrā līdz šim nav publicēti salīdzinoši dati par Latvijā augošas parastās apses un baltalkšņa koksnes
standartparaugu fizikāli mehāniskajām īpašībām atkarībā no novietojuma stumbrā un meža augšanas apstākļu
tipa (MAAT), kurā paraugkoks ir audzis. Pētījumā noteikts Latvijā augušas parastās apses (Populus tremula
L.) koksnes blīvums, robežstiprība spiedē, elastības modulis un robežstiprība liecē pie koksnes mitruma
12%, atkarībā no novietojuma stumbrā un meža augšanas apstākļu tipa. Pētījumā izmantotie MAAT: gāršaBēnes mežniecībā, Zemgales reģionā; vēris- Nītaures mežniecībā, Vidzemes reģionā; platlapju ārenisMālupes mežniecībā, Latgales reģionā. Pārbaudes veiktas arī baltalkšņa (Alnus incana Moench.) koksnes
standartparaugiem: vēris- Saldus virsmežniecībā, Kurzemes reģionā; vēris- Maltas mežniecībā, Latgales
reģionā; vēris- Valmieras mežniecībā, Vidzemes reģionā, gārša- Auces virsmežniecībā, Zemgales reģionā;
vēris- Nītaures mežniecībā, Vidzemes reģionā. Latvijā augušas parastās apses koksnes robežstiprības liecē
rādītāji fb svārstās robežās no 77.0 līdz 88.8 MPa, elastības moduļa liecē rādītāji Eb ir robežās no 11399
līdz 13584 MPa, bet robežstiprības spiedē rādītāji fc no 39.6 līdz 45.5 MPa. Pārbaudīto paraugu blīvuma
rādītāji svārstās robežās no 406 līdz 510 kg·m-3. Latvijā auguša baltalkšņa koksnes robežstiprības liecē
rādītāji fb svārstās robežās no 67.7 līdz 91.3 MPa. Elastības moduļa liecē rādītāji Eb ir robežās no 8589
līdz 12352 MPa, bet robežstiprības spiedē rādītāji fc no 28.3 līdz 37.8 MPa. Pārbaudīto paraugu blīvuma
rādītāji svārstās robežās no 414 līdz 506 kg·m-3. Noslēgumā dots hibrīdas apses un hibrīda alkšņa fizikāli
mehānisko īpašību rādītāju raksturojums.
Koksne ir anizatrops materiāls, tās fizikāli mehāniskās īpašības ir atkarīgas no daudziem faktoriem, īpaši no šķiedru
virziena. Elastības modulis šķiedru virzienā ir 20 reižu lielāks nekā šķērsvirzienā, bet robežstiprība stiepē šajos virzienos
var atšķirties pat līdz 17 reizēm. Koksnes mehānisko īpašību pārbaudes var iedalīt divos veidos: koksnes standartparaugu
(bez koksnes vainām jeb „tīrās” koksnes) un koksnes izstrādājumu pārbaudēs. Veicot standartparaugu pārbaudes, iegūst
datus par ideālas koksnes mehāniskajām īpašībām. Standartparaugu pārbaudes neparāda koksnes vainu ietekmi uz tās
mehāniskajām īpašībām. Šīm pārbaudēm ir liela nozīme koksnes zinātnē. Dažādu koku sugu koksni raksturo dažādi fizikāli
mehānisko īpašību rādītāju lielumi, un to izkliede var būt ļoti liela. Latvijā koksnes fizikāli mehānisko īpašību pētīšana aktīvi
norisinājās 20. gadsimta sākumā. Latvijas brīvvalsts laikā liela vērība tika pievērsta katrai niansei, kas ļautu uzlabot ražotās
produkcijas kvalitāti un celtu tās vērtību. Sākot ar 1924. gadu, pētījumu paraugu iegūšanai tika dota atļauja veikt paraugkoku
ciršanu valsts mežos bez ierobežojuma. Sākot ar 1928. gadu, Latvijas Valsts universitātes Mežu tehnoloģijas laboratorija
uzsāka paraugu sagatavošanu un eksperimentu veikšanu. Šos darbus toreiz vadīja docents Kalniņš. Kā pierādījuši līdzšinējie
zinātniskie pētījumi, tad koksnes mehāniskās īpašības ir atkarīgas no koksnes blīvuma. Savukārt koksnes blīvumu ietekmē
augšanas apstākļi, kā arī atrašanās vieta koka stumbrā. Blīvums raksturo koka audu daudzumu tilpuma vienībā, tāpēc tas
cieši saistīts ar koksnes fizikāli mehānisko īpašību vērtībām un to izmaiņu likumsakarībām. Koksnes blīvums ir tās kvalitātes
raksturlielums- blīvākai koksnei ir sagaidāmi augstāki mehāniskās stiprības rādītāji. Taču pētot stiprības rādītājus (koksnes
mitrums >30%), konstatēts, ka blīvums ietekmē stiprības rādītājus spiedē, bīdē šķiedru virzienā un elastības moduļa vērtību,
bet stiprība stiepē un liecē praktiski paliek nemainīga. Tomēr nav zināms, kādos meža augšanas apstākļu tipos koksnes
blīvums ir visaugstākais un kādi faktori to ietekmē. Eksistē dažādi pieņēmumi par augšanas apstākļu ietekmi uz koksnes
blīvumu, tomēr precīzu atbilžu uz šo jautājumu nav.
Fizikāli mehānisko īpašību pārbaudes veic arī, lai noteiktu tehnoloģisko apstrādes procesu (hidrotermiskās apstrādes,
mehāniskās apstrādes, koksnes līmēšanas u.c.) ietekmi uz koksni. Tomēr, lai rezultātus varētu savstarpēji salīdzināt, pārbaudes
nepieciešams veikt pēc vienādas metodikas.
Pie vienkāršākajām un izplatītākajām koksnes mehāniskās robežstiprības pārbaudes metodēm pieder statiskā liece.
Robežstiprība statiskajā liecē ir viena no svarīgākajām koksnes īpašībām. Otrs svarīgākais koksnes mehānisko īpašību
raksturlielums statiskās lieces gadījumā ir elastības modulis. Elastības moduļa E noteikšanai izmanto parauga izlieci slogojuma
spēka ietekmē. Izstrādājumos un konstrukcijās koksne ļoti bieži tiek slogota spiedē šķiedru virzienā, ko var izskaidrot ar tās
augsto stiprību šajā slogojuma veidā. Šo koksnes pamatīpašības rādītāju nosaka paraugiem, kuru forma atbilst četrskaldņu
taisnleņķa prizmai. Latvijas koksnes apstrādātajiem trūkst izsmeļošas informācijas par ražošanā izmantotās koksnes fizikāli
mehānisko īpašību rādītājiem. Līdz ar to rodas nepieciešamība raksturot šo koku sugu fizikāli mehāniskās īpašības. Pētījumā
veikti paliktņu ražošanā pielietoto mīksto lapu koku sugu salīdzinoši mehānisko īpašību pētījumi liecē.
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Materiāli un metodes
Vispirms atlasīta koksne, paraudziņu sagatavošanai, bez koksnes vainām. Tad tā nogādāta LLU Kokapstrādes
katedrā. Atlases brīdī vidējais koksnes mitrums ir 30%. Koksnes sagataves nokrautas katedras telpās un tur arī žāvētas. To
mitrums pēc žāvēšanas vidēji sastāda 16%. Izžāvētās sagataves apstrādātas Kokapstrādes katedras laboratorijā koksnes
mehānisko īpašību pētīšanai un izzāģēti paraugi, kuru izmēri ir 20x20x360 mm. Koksnes mehānisko īpašību pētīšanai
paredzētos paraugus kondicionēja pie vidējās gaisa temperatūras t= 20±2 ºC un relatīvā gaisa mitruma W= 65±3 % un
noteica faktisko koksnes mitrumu atbilstoši standarta DIN 52183 (1977) prasībām. Kad standartparaugi ieguva vienmērīgu
mitrumu, tiem tika noteikts koksnes blīvums atbilstoši standarta DIN 52182 (1976) prasībām. Koksnes robežstiprības un
elastības moduļa noteikšana liecē veikta saskaņā ar standarta DIN 52 186 (1978) prasībām, ar spēka pielikšanu vienā
punktā.
Koksnes standartparaugu mehānisko īpašību noteikšanas eksperimenti tika izdarīti LLU Koksnes un koksnes
materiālu zinātniskajā laboratorijā. Eksperimenti veikti, izmantojot materiālu robežstiprības pārbaudes iekārtu ZWICK/
Z100.
Eksperimentu rezultātā iegūto robežstiprības un elastības rādītāju ticamības aprēķins veikts izmantojot variāciju
statistikas metodi.
Augstāk minētie parametri, kā arī regresijas vienādojumi un korelācijas koeficients aprēķināti, izmantojot
datorprogrammas Microsoft EXCEL palīgrīku Analyze-it. Ar šīs programmas palīdzību iegūti arī grafiskie attēli.

Rezultāti

Robežstiprība liecē fb, spiedē fc, MPa

Pārbaudot 42 baltalkšņa stumbru koksnes paraugus, ik pa metram visā stumbra garumā, nosakot blīvumu, koksnes
mitrumu, robežstiprību un elastības moduli liecē un robežstiprību spiedē šķiedrā virzienā, iegūtie dati liecina, ka blīvuma
pieaugums stumbra augstumā nav būtisks (skat. Attēlu 1.).

Novietojums stumbrā h, m

Attēls 1. Baltalkšņa robežstiprības liecē, spiedē un blīvuma izmaiņa atkarībā no parauga atrašanās vietas stumbrā
Tā, piemēram, pārbaudot Auces novadā, meža augšanas apstākļu tipā– gārša augošos baltalkšņa stumbrus, iegūtas
šādas vērtības: robežstiprības liecē minimālā vērtība- 68.8, maksimāla- 89.4 MPa. Robežstiprības spiedē minimālā vērtība
ir 30.0, maksimālā- 34.7 MPa. Blīvuma minimālā vērtība ir 392, maksimālā- 459 kg⋅m-3 (skat. Attēlu 1.). Koksnes blīvuma
un robežstiprības liecē rādītāju savstarpējo sakarību raksturo cieša noteikto īpašību sakarība un korelācijas koeficents
R=0.87.
tabulā.

Pārbaužu rezultātā tika iegūtas katra reģionā augošu baltalkšņu koku stumbru vidējās vērtības, kuras apkopotas 1.
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Tabula 1. Baltalkšņa koksnes standartparaugu salīdzinošie fizikāli mehānisko īpašību rādītāji pa augšanas apstākļu
tipiem
Reģions,
mežniecība,
MAAT
Latgale,
Maltas,
vēris
Vidzeme,
Valmieras,
vēris
Zemgale,
Auces,
gārša
Vidzeme,
Nītaures,
vēris
Kurzeme,
Saldus,
vēris

Koksnes
mitrums W, %

Robežstiprība
liecē fb, MPa

Elastības modulis
liecē Eb, MPa

Robežstiprība
spiedē šķiedru
virzienā fc, MPa

Blīvums ρ, kg⋅m-3

12.9

81.3

10676

34.4

488

12.6

81.1

10209

33.3

476

12.6

77.9

10340

33.0

441

12.6

83.6

11408

34.9

460

12.0

80.1

10500

37.7

478

Robežstiprība liecē fb, spiedē fc, MPa

Pārskata periodā veikti 10 parastās apses koka stumbru koksnes fizikāli mehānisko īpašību pētījumi ik pa metram
visā stumbra garumā, nosakot blīvumu, koksnes mitrumu, robežstiprību un elastības moduli liecē un robežstiprību spiedē
šķiedrā virzienā (skat. Attēlu 2.).

Novietojums stumbrā h, m

Attēls 2. Parastās apses robežstiprības liecē, spiedē un blīvuma izmaiņa atkarībā no parauga
atrašanās vietas stumbrā (29. koks)

Iegūtie rezultāti rāda, ka dažādos augšanas apstākļos augušās parastās apses koksnes robežstiprības liecē rādītāji
svārstās robežās no 77.0 līdz 88.8 MPa. (skat. Tabulu 2.). Elastības moduļa liecē rādītāji svārstās robežās no 11399 līdz
13584 MPa. Robežstiprības spiedē rādītāji svārstās robežās no 39.6 līdz 45.5 MPa. Savukārt pārbaudīto paraugu blīvuma
rādītāji svārstās robežās no 406 līdz 510 kg·m-3.
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Tabula 2. Parastās apses koksnes standartparaugu salīdzinošie fizikāli mehānisko īpašību rādītāji pa augšanas apstākļu
tipiem
Reģions,
mežniecība,
MAAT
Zemgale,
Auces,
gārša
Vidzeme,
Nītaures,
vēris
Latgale,
Mālupes,
platlapju ārenis

Koksnes mitrums
W, %

Robežstiprība
liecē fb, MPa

Elastības modulis
liecē Eb, MPa

Robežstiprība
spiedē šķiedru
virzienā fc, MPa

Blīvums ρ, kg⋅m-3

11.9

81.3

12391

42.3

460

12.0

85.0

12356

41.7

462

12.9

87.1

13112

42.9

490

Secinājumi
1. Latvijā, dažādos meža augšanas apstākļu tipos auguša baltalkšņa (Alnus incana L. Moech) vidējie fizikāli
mehānisko īpašību rādītāji pie koksnes mitruma 12.6% ir šādi: elastības modulis Eb= 10632 MPa, robežstiprība
liecē fb= 81.0 MPa, robežstiprība spiedē fc= 33.8 MPa, blīvums ρ = 467 kg·m-3.
2. Latvijā, dažādos meža augšanas apstākļu tipos augušās parastās apses (Populus tremula L.) vidējie mehānisko
īpašību rādītāji pie koksnes mitruma 12.1% ir šādi: elastības modulis Eb= 12521 MPa, robežstiprība liecē fb= 83.9
MPa, robežstiprība spiedē fc= 42.1 MPa, blīvums ρ = 466 kg·m-3.
3. Visos parastās baltalkšņa un parastās apses koksnes stumbros nav novērota būtiska īpašību vērtību izmaiņa stumbra
garenvirzienā.
4. Latvijā augušās hibrīdās apses (Populus tremuloides) vidējie mehānisko īpašību rādītāji pie koksnes mitruma
10.8% ir šādi: elastības modulis Eb= 10050 MPa, robežstiprība liecē fb= 66.5 MPa, robežstiprība spiedē fc= 32.6
MPa, blīvums ρ = 384 kg·m-3.

Rezultatīvie indikatori
VPP ietvaros izstrādāti 2 diplomdarbi.

Publikācijas
1. Spulle U., Pušinskis V. Mechanical properties of wood species for the pallet production. Research for rural
development 2004, Jelgava, 2004, 204- 208. pp.
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MECHANICAL CHARACTERISTIC OF THE HARDWOODS
Uldis Spulle, Henn Tuherm, Ulvis Miončinskis, Laimonis Kūliņš

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
uldis.spulle@e-koks.lv
Wood is anisotropic material- its physical mechanical properties depend on various factors, especially of density
and fiber direction. Different wood species have different physical mechanical properties and the dispersion can be very
large.
The research of wood mechanical properties in Latvia was taking place very actively at the beginning of this
century. Special attention was convert to pine- wood of Latvia. Beginning with 1924, permission was given to fell sampletrees in state forests in order to get research samples without any limitation. In 1928, the Laboratory of Forest Technology
of the Latvia University, started preparation of samples and carried out experiments. At that time this work was led
by associate professor Kalniņš. In 1996, the strength research of different tree species was done at the Department of
Woodprocessing of the Latvia University of Agriculture.
Producers of different wood materials had lack of complete information about characteristics of wood physical
mechanical properties used in wood materials production; therefore there is a necessity to describe the above- mentioned
properties.
Therefore the research of hardwood used in wood material production was carried out by using comparison of
mechanical properties in bending, taking into account wood density and moisture content, which were present during
the testing. First of all, wood was selected for sample preparation according to the demands of the standard DIN 50014.
Wood moisture during the testing was from 11 to 13%. Testing of compression strength was carried out by using standard
methods DIN 52185. Testing of bending strength and modulus of elasticity was carried out by using standard methods
DIN 52186. Testing of density was carried out by using standard methods DIN 52182.
Tests were carried out at the Scientific laboratory of wood and wood materials of the Latvia University of
Agriculture. The experiments were done using material strength testing machine ZWICK/Z100 No 146956.
The results show that indicators of bending properties of alder wood growing in different areas in Latvia’s region
the average values are: bending strength fb= 81.0 MPa, modulus of elasticity in bending Eb= 10632 MPa, compression
strength fc= 33.8 MPa at the density ρ = 467 kg·m-3 and moisture content 12.6%.
Indicators of bending properties of aspen wood growing in different areas in Latvia’s region the average values are:
bending strength fb= 83.9 MPa, modulus of elasticity in bending Eb= 12521 MPa, compression strength fc= 42.1 MPa at
the density ρ = 466 kg·m-3 and moisture contents 12.1%.
At the end of research physical mechanical properties of aspen hybrid (Populus tremuloides) was carried out.
Bending strength fb= 66.5 MPa, modulus of elasticity in bending Eb= 10050 MPa, compresion strength fc= 32.6 MPa at
the density ρ = 384 kg·m-3 and moisture contents 10.8%.
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APSES UN BALTALKŠŅA ZĀĢMATERIĀLU ŽĀVĒŠANAS REŽĪMI
THE REGIMES OF DRYING OF ASPEN AND ALDER SAW-TIMBER
Edgars Bukšāns, Juris Kravalis, Jānis Kažociņš, Natālija Petrenko

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
edgars.buksans@llu.lv
Pētījumos veikta baltalkšņa un apses koksnes žāvēšanas režīmu izstrāde un to efektivitātes pārbaude.
Žāvēšanas režīmu izstrādē izmantota teorētiskie žāvēšanas režīmu sastādīšanas pamatprincipi, ko
sastādījuši žāvēšanas iekārtu ražotāji Brunner Hildebrand un Nardi. Pētījumā veikta apses un baltalkšņa
koksnes hidrotermiskās apstrādes īpatnību analīze saistībā ar koku sugu uzbūves īpatnībām un ar to saistīto
mitruma pārvietošanos koksnē. Izstrādātie žāvēšanas režīmi analizēti izmantojot žāvēšanas modelēšanas
programmatūru TORKSIM. Veikta zāģmateriālu eksperimentālā žāvēšana saskaņā ir izstrādātajiem
žāvēšanas režīmiem. Koksnes žāvēšana veikta Brunner Hildebrand laboratorijas žāvēšanas iekārtā, kas
aprīkota ar Nardi vadības sistēmu un LEO 3000 programmatūru. Lai salīdzinātu iegūtos rezultātus noteikta
zāģmateriālu žāvēšanas kvalitāte atbilstoši. Pētījumā izstrādāti apses un baltalkšņa koksnes zāģmateriālu
žāvēšanas režīmi dažādiem zāģmateriālu biezumiem. Žāvēšanas kvalitātes izvērtēšanai izmantota Eiropas
žāvēšanas grupas (EDG) izstrādātās vadlīnijas žāvēšanas kvalitātes novērtēšanai. Eksperimentālo pētījumu
rezultātā, žāvējot baltalkšņa zāģmateriālus ar biezumu 25 mm un 32 mm, un apses zāģmateriālus ar
biezumu 25 mm, 32 mm, 40 mm un 50 mm iegūta Q (quality) un E (exclusive) klases žāvēšanas kvalitātes
zāģmateriāli, vērtējot pēc koksnes mitruma satura izkliedes. Novērtējot žāvēšanas spriegumus, apses un
baltalkšņa zāģmateriāli klasificējami E un Q kvalitātes klasēs.
Atslēgas vārdi: koksnes mitrums, žāvēšanas režīmi, žāvēšanas kvalitāte

Zāģmateriālu žāvēšanas procesu iespaido 8 līdz 15 dažādi faktori. Tas ir sarežģīts process no siltumtehniskā un
bioloģiskā viedokļa, vairāku faktoru fizikāli bioloģiskā norise nav pilnībā izskaidrota un matemātiski aprakstīta, nav
pilnībā izstrādāta, uz fizikāliem likumiem pamatota, žāvēšanas laika aprēķina formula [9]. Tas apgrūtina matemātiskā
modeļa izstrādi, lai izveidotu programmētu automatizētu žāvēšanas procesa vadību. Līdz ar to pastāv vairākas nostādnes
žāvēšanas procesa norises izpratnē un vadībā un pielietojot empīriskas metodes un praksē iegūtos rezultātus, tiek izstrādāti
žāvēšanas režīmi, kas autoriem un valstīm ir vairāk vai mazāk atšķirīgi. Režīmu izstrādi iespaido arī pielietojamā vadības
shēma [5].
Tabulā 1. parādīti 6 dažādi žāvēšanas režīmi. Lai iegūtu iespēju salīdzināt, ņemti režīmi apses un baltalkšņa
zāģmateriāliem 40 mm biezumā un visu režīmu sākotnējie parametri izteikti ar W – koksnes mitrums, %; ts –sausā
termometra temperatūra, °C; tm – mitrā termometra temperatūra °C; φ –gaisa piesātinājums.
Būtisks nosacījums žāvēšanas procesa normālai norisei pēc kvalitātes un ilguma ir nodrošinājums, lai iztvaikotā
mitruma daudzums nepārsniegtu to mitruma daudzumu, ko kapilāri porainā koloidālā koksnes uzbūve pievada
iztvaikošanas virsmai, nodrošinot maksimāli iespējamo darbīgo-mitrumu iztvaikojošo kapilāru skaitu. Neizpildot šo
nosacījumu, samazinam mitrumu iztvaikojošo kapilāru skaitu un paildzinam žāvēšanas ilgumu vai vēl straujāk vadot
žūšanu, pazeminam zāģmateriālu kvalitāti. Šeit svarīga ir izvēlētā temperatūra un gaisa piesātinājuma pakāpe ar mitrumu,
tātad žūšanas intensitāte.
Žāvēšanas beigu parametri, izņemot Brunner-Hildebrand režīmus, pēc gaisa piesātinājuma pakāpes, atšķiras
nedaudz un ir tuvi dabas likumiem atbilstošam apses un baltalkšņa zāģmateriālu tekošajam mitrumam regulārā siltuma
žāvēšanas režīmā. Regulāru siltuma žāvēšanas režīmu raksturo nepārtraukta vienmērīga siltuma daudzuma, ar svārstībām
±1,5 %, pievadīšana uz žāvēšanas kameru [6, 7, 8, 10].
Ievērojot augstāk minētos nosacījumus un to, lai žāvēšanas tehniskais brāķis nepārsniegtu 1%, darbā pielietojām
regulārā siltuma žāvēšanas režīmus.

Materiāli un metodes
Pētījumā izmantota teorētiskās datu bāzes un iepriekšējo pētījumu rezultātu analīze, optimālu apses un baltalkšņa
koksnes žāvēšanas režīmu izstrādei. Žāvēšanas režīmu izstrādē ņemti vērā teorētiskie fizikālie faktori, kas saistīti ar
koksnes mitruma vadīšanas īpatnībām žāvēšanas laikā.
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Tabula 1. Zāģmateriālu žāvēšanas režīmu salīdzinājums (biezums 40mm)
Apse

1.

Universālie režīmi, Latvija
[4]

2.

Regulārā siltuma režīmi,
Latvija [3]

3.

Trīspakāpju normālie
režīmi, [11,13,14]

4.

Brunner-Hildebrand režīmi,
Vācija [3,1]

5.

Nardi režīmi – Itālija [2]

6.

Normatīvie režīmi – ASV
[15]

Baltalksnis

W, %

ts, °C,

tm, °C

φ

W, %

ts, °C,

tm, °C

φ

70

69

60

0,66

70

69

60

0,66

<10

83

60

0,34

<10

83

60

0,34

70

58

56

0,90

70

60

58

0,93

<10

80

56

0,32

<10

82

58

0,33

70

69

65

0,83

70

69

64

0,79

<10

91

66

0,34

<10

91

65

0,33

70
<10
70
<10
70
<10

65
75
60
76
63
78

64,7
42,5
56
55
59
55

0,98
0,16
0,82
0,34
0,84
0,32

70
<10
70
<10
70
<10

65
75
50
72
66
80

64,3
42,5
46
50
62
56

0,97
0,16
0,79
0,33
0,81
0,315

Ekperimentālo pētījumu veikšanai izmantoti apses un baltalkšņa zāģmateriāli ar biezumu 25 – 50 mm.
Koksnes mitruma satura noteikšanai izmanto standartu LVS ENV 13183-1 un LVS ENV 13183-2 metodiku.
Izstrādāto žāvēšanas režīmu ekspirementālās žāvēšanas rezultātu izvērtēšanai izmantota Eiropas žāvēšanas grupas
(EDG – European Drying Group) izstrādātā žāvēšanas kvalitātes novērtēšanas metodika. EDG metodikā norādītas
pieļaujamās koksnes mitruma satura izkliedes vērtības, uzmērot paraugu mitrumu pēc žāvēšanas un iekšējo paliekošo
deformāciju novērtēšana pēc paraugu kondicionēšanas.

Rezultāti un diskusija
Apse un baltalksnis pieskaitāmi pie mīkstajām lapu koku sugām. Blīvums pie 12 % mitruma apsei 495 kg/m3,
baltalksnim - 525 kg/m3 [16]. Atkarībā no augšanas zonas blīvums var mainīties ±15% robežās. Svaigi cirstas apses
mitrums 82 %, baltalkšņa – 84%, priedes aptuveni 72 %, egles aptuveni 79 % [10]. Iežūšanas koeficients apses koksnei
tangenciālā virzienā – 0,30, radiālā virzienā – 0,15, baltalkšņa koksnei tangenciālā virzienā – 0,30, radiālā virzienā –
0,17 [12]. Ievērojot svaigi cirstas koksnes sākotnējo mitrumu, 1 kg mitruma summāro iztvaikošanas siltumu un veicot
žāvēšanu līdz 8 % beigu mitrumam, 1 m3 apses un baltalkšņa koksnes izžāvēšanai jāpatērē aptuveni vismaz par 10 %
siltuma enerģijas vairāk salīdzinoši ar priedes un egles koksni.
Žāvēšanas režīmu izstrādāšanai izmantojām LLU Kokapstrādes katedrā esošo eksperimentālo žāvēšanas kameru
ar iespējām veikt automatizētu procesa vadību un pierakstu un rūpniecībā izmantojamu žāvēšanas kameru.
Žāvēšanas procesu varam izdalīt 4 posmos: 1 – zāģmateriālu uzsildīšana, 2 – žāvēšana līdz 35 % mitrumam, 3 –
žāvēšana no 35 % mitruma līdz beigu mitrumam, 4 – zāģmateriālu atdzesēšana.
Žāvēšana procesa laikā saglabājams maksimāli iespējamais mitrumu iztvaikojošo kapilāru skaits līdz pat žāvēšanas
beigām.
Uzsildīšanos laikā gaisa relatīvā mitruma nodrošināšanai un mitrumu iztvaikojošo kapilāru maksimālai saglabāšanai
žāvēšanas kamerā ievadāms smalki izsmidzināms ūdens.
Tā daudzums l/m3 atbilstoši apses zāģmateriālu biezumam ir šāds: 25 mm - 15 l/m3, 32 mm - 15,4 l/m3, 40 mm 16 l/m , 50 mm - 18 l/m3, 60 mm – 20 l/m3, 70 mm – 22 l/m3, 80 mm - 25 l/m3, bet baltalkšņa zāģmateriāliem attiecīgi:
25mm- 19 l/m3, 32mm- 19,5 l/m3, 40mm- 20 l/m3, 50mm- 21 l/m3, 60mm- 23 l/m3, 70mm- 25 l/m3 + 13 l/m3 žāvēšanas
posmā līdz mitruma sasniegšanai 50 %.
3

Uzsildīšanas režīmam jānosaka temperatūras pacelšanas ātrums ºC/h, ko aprēķina izmantojot koku sugas blīvumu,
zāģmateriālu biezumu, siltuma vadamību un siltuma ietilpību. Temperatūras pacelšanas ātrums ºC/h pie uzsildīšanas
atbilstoši apses zāģmateriālu biezumam ir sekojošs: 25 mm – 4,6 ºC/h, 32 mm – 4,2 ºC/h, 40 mm – 3,9 ºC/h, 50 mm – 3,55
ºC/h, 60 mm – 3,1ºC/h, 70 mm – 2,8 ºC/h, 80 mm – 2,4 ºC/h, bet baltalkšņa zāģmateriāliem attiecīgi: 25mm- 4,6°C/h,
32mm- 4,3°C/h, 40mm- 4 °C/h, 50mm- 3,6 °C/h, 60mm- 3,3°C/h, 70mm- 2,9°C/h.
Uzsildīšanas ātrumam un izvēlētai mitrā termometra temperatūrai, kas nosaka žāvēšanas kamerai pievadītā siltuma
daudzumu laika vienībā, jānodrošina fizikāli mehānisko īpašību samazinājums ne lielāks par 1±1% un žāvēšanas brāķa
procents nepārsniegtu 1%. Zāģmateriālu žāvēšanu izpilda regulārā siltuma režīmā.
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Lai varētu piemērot regulāru siltuma režīmu žāvēšanai jāizpilda nosacījums dQ / dτ = const no kā tālāk izriet
d[ln(ts – tm) / dτ = const [7].
Pētījumā izstrādāti žāvēšanas režīmi apses un baltalkšņa koksnes žāvēšanai. Apses zāģmateriālu ar 25 mm biezumu
žāvēšanas režīma grafiskais attēlojums dots 1. attēlā. Līdzīgi attēlojami arī citu biezumu zāģmateriālu žāvēšanas režīmi.

Attēls 1. Apses (25 mm) žāvēšanas režīma ciklogramma:
ts- sausa termometra temperatūra, °C; tm - mitra termometra temperatūra, °C; W- koksnes mitruma saturs,%;
I - gaisa apmaiņas daudzums, %.
Tas nozīmē, ka katram konkrētam materiālam un konkrētam mitruma saistības veidam (mitrums virs un zem
šķiedru piesātinājuma) samazinoties mitrumam, notiek sausā termometra pieaugums ºC/h veidojot pastāvīgu tg funkciju
mitrumam virs šķiedru piesātinājuma un palielinātu - lielāku tg funkciju jeb sausā termometra pieaugumu koksnei ar
mitrumu zem šķiedru piesātinājuma. Katrai koku sugai šis pieaugums ir atšķirīgs, bet vienas koku sugas robežās neatkarīgi
no zāģmateriālu biezuma katram gaisa relatīvajam mitrumam atbilst stingri noteikts integrālais vidējais zāģmateriālu
mitrums. Šī sakarība pamatojas uz fizikālām likumībām, tādēļ to var attēlot ar taisni (katrai koku sugai savu) R. Keilverta
līdzsvara mitruma diagrammā un jebkurā procesa brīdī pēc sausā un mitrā termometra rādījumiem, ar augstu – 98%
ticamības līmeni, var noteikt zāģmateriālu krautnes vidējo mitrumu [6,8]. Žāvēšanas procesa ilgums pie vienādiem
nosacījumiem vidēji ir par 15% īsāks salīdzinājumā ar pārējiem žāvēšanas režīmiem.
Žāvēšanas procesu vada uzturot pastāvīgu mitrā termometra tm temperatūru. Psihrometriskais bloks novietots
gaisam izejot caur zāģmateriālu krautni vai krāvumu.
Apses zāģmateriāliem, atbilstoši biezumam, mitrā termometra tm rādījumi ir šādi: 25mm – 60°C, 32mm - 58°C,
40mm - 56°C, 50mm - 54°C, 60mm - 52°C, 70mm - 51°C, 80mm - 49°C. Baltalkšņa zāģmateriālu mitrā termometra
rādījumi ir šādi: 25mm – 62°C, 32mm - 60°C, 40mm - 58°C, 50mm - 56°C, 60mm - 54°C, 70mm - 52°C.
Žāvēšanas process uzsākams bez gaisa apmaiņas sistēmas darbināšanas, ar minimālu lokālu pārspiedienu
zāģmateriālu krautnē līdz vidējam faktiskajam koksnes mitrumam - 35%. Iztvaikotais mitrums kondensējas uz grīdas un
daļa, bez sajaukšanās ar svaigu gaisu, pa gaisa apmaiņas sistēmas lūku neblīvumiem nokļūst atmosfērā.
Novēlota gaisa apmaiņas uzsākšana veicina mitruma izkliedes samazināšanos starp dēļiem un vienmērīgāku
mitrumu iztvaikojošo kapilāru skaita samazināšanos.
Sausā termometra temperatūras pacelšanās ātrums posmā ar mitrumu virs 35 % ir mazāks kā posmā ar mitrumu
zem 35 %, bet absolūtās vērtības svārstās atkarībā no gaisa cirkulācijas ātruma.
Cirkulējošā gaisa, ar ātrumu virs un zem dēļiem 2±0,2 m/s apmaiņas daudzums žāvēšanas fāzes beigās apses
zāģmateriāliem ar biezumu 25 mm – 40 %, 32 mm – 32 %, 40 mm – 27 %, 50 mm – 22 %, 60 mm – 18 %, 70 mm – 14
%, 80 mm – 11 %, bet baltalkšņa zāģmateriāliem ar biezumu 25 mm – 35 %, 32 mm – 29 %, 40 mm – 24 %, 50 mm – 18
%, 60 mm – 14 %, 70 mm – 11 %.
Sasniedzot uzstādīto psihrometrisko starpību un tai atbilstošo vidējo zāģmateriālu mitrumu uzsākamo zāģmateriālu
dzesēšana ar ātrumu ºC/h par 15 % lielāku nekā veicot uzsildīšanu. Dzesēšana turpināma līdz sasniegta mitrā termometra
starpība 15 ºC starp temperatūru žāvēšanas kamerā un temperatūru ekspluatācijas vidē.
Sausā termometra temperatūras pazemināšanas ātrums dzesējot dažāda biezuma apses zāģmateriālus ir šāds: 25
mm – 5,3 ºC/h, 32 mm – 5,0 ºC/h, 40 mm – 4,6 ºC/h, 50 mm – 4,2 ºC/h, 60 mm – 3,7 ºC/h, 70 mm – 3,3 ºC/h, 80 mm –
2,8 ºC/h, bet baltalkšņa zāģmateriāliem 25 mm – 5,5 ºC/h, 32 mm – 5,2 ºC/h, 40 mm – 4,8 ºC/h, 50 mm – 4,3 ºC/h, 60
mm – 4 ºC/h, 70 mm – 3,5 ºC/h.
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Pēc pievadītā siltuma daudzuma uz žāvēšanas kameru process iedalāms 3 posmos: zāģmateriālu uzsildīšana ar
pievadīto siltuma daudzumu par 40 ± 5% apses zāģmateriāliem un 45 ± 5 % baltalkšņa zāģmateriāliem lielāku nekā
žāvēšanas laikā: žāvēšana ar nemainīgu pievadītā siltuma daudzumu žāvēšanas kamerai un atdzesēšanu, kad siltuma
pievadīšana žāvēšanas kamerai pārtraucama.

Secinājumi
1. Zāģmateriālu žāvēšanas eksperimentālie rezultāti uzrādīja žāvēšanas kvalitāti atbilstoši E vai Q klases prasībām
saskaņā ar EDG metodiku.
2. Apses zāģmateriālu uzsildīšanas laikā žāvēšanas kamerā ievadāms šāds izsmidzinātā ūdens daudzums; : 25 mm 15 l/m3, 32 mm - 15,4 l/m3, 40 mm - 16 l/m3, 50 mm - 18 l/m3, 60 mm – 20 l/m3, 70 mm – 22 l/m3, 80 mm - 25 l/
m3, bet baltalkšņa attiecīgi: 25 mm - 19 l/m3, 32 mm - 19,5 l/m3, 40 mm - 20 l/m3, 50 mm - 21 l/m3, 60 mm - 23 l/
m3, 70 mm- 25 l/m3 + 13 l/m3 žāvēšanas posmā līdz 50% mitruma sasniegšanai.
3. Temperatūras pacelšanas ātrums apses zāģmateriāliem ir šāds; 25 mm – 4,5ºC/h, 32 mm – 4,2ºC/h, 40 mm –
3,9ºC/h, 50 mm – 3,55ºC/h, 60 mm – 3,1ºC/h, 70 mm – 2,8ºC/h, 80 mm – 2,4ºC/h, bet baltalkšņa attiecīgi:
25 mm - 4,6°C/h, 32 mm - 4,3°C/h, 40 mm - 4°C/h, 50 mm - 3,6°C/h, 60 mm - 3,3°C/h, 70 mm - 2,9°C/h
4. Apses zāģmateriālu žāvēšanā mitrā termometra temperatūra ir šāda; 25 mm - 60ºC, 32 mm - 58ºC, 40 mm - 56ºC,
50 mm - 54ºC, 60 mm - 52ºC, 70 mm - 51ºC, 80 mm - 49ºC,: 25 mm - 62ºC, 32 mm - 60ºC, 40 mm - 58ºC, 50
mm - 56ºC, 60 mm - 54ºC, 70 mm – 52ºC.
5. Sausā termometra pazemināšanas ātrums atdzesējot dažāda biezuma apses zāģmateriāliem ir šāds: 25 mm – 5,3°C/h,
32 mm - 5°C/h, 40 mm - 4,6°C/h, 50 mm – 4,2°C/h, 60 mm – 3,7°C/h, 70 mm – 3,3°C/h, 80 mm – 2,8°C/h; bet
baltalkšņa attiecīgi: 25 mm - 5,5°C/h, 32 mm - 5,2°C/h, 40 mm - 4,8°C/h, 50 mm – 4,3°C/h, 60 mm - 4°C/h, 70
mm – 3,5°C/h
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THE REGIMES OF DRYING OF ASPEN AND ALDER SAW-TIMBER
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The drying process influences from 8 to 15 various factors. It is difficult process in thermo technical and biological
display.
Some factors are not completely revealed, or explained, or mathematically described.
The definition formula of duration of drying is not written on the basis of physical laws.
It complicates the process of working out of mathematical model for creation of the automated process of drying.
In this connection there are some methods of realization of drying process, empirical methods are applied. In the
various States the obtained data is used in practice, different authors develop the regimes of drying, differing to a greater
or lesser extent from each other.
The applied scheme of management of the process influences working out of the regimes.
The essential condition for correctly proceeding process of drying, providing the best quality and duration, is
maintenance of such conditions, that the quantity of the evaporated moisture has not exceeded the quantity of a moisture
which it is capillary porous surface structure brings to an evaporation surface.
It allows keeping a maximum quantity of capillaries evaporating moisture.
From 6 different considered regimes of drying, the best drying regime is a regular thermal regime providing to
nature laws corresponding initial, intermediate and final temperatures of drying process .The regular thermal regime
provides constant supply of heat ± 1.5 % (const.) in time on drying plant.
At a different stages of the process of kiln-drying with regard to increasing and decreasing indications of the
dry thermometer while the temperature of the wet thermometer remains constant during the stabilized drying process.
Independently of different thicknesses of sawn-timber, to an each breed of sawn-timber and humidity value corresponds
strictly certain relative humidity of dried air. It means that at any moment of the process of drying it is possible to define
the average instant humidity of dried up sawn-timber with high accuracy. Depending on a thickness and breed of sawntimber the temperature of wet thermometer is chosen.
The present article considers the information about the speed of increasing or drop of temperature, during the
process of heating and cooling of timber materials. The necessary amount of injected water in the drying chamber ,
depending on a thickness of saw-timbers for maintenance of relative humidity of drying air. Limited perceptual quantity
of an air exchange is given depending on a thickness of dried materials.
The drying processes in comparable parameters in a regular thermal mode in average are shorter on 15 % than
others, and technical defect of drying does not exceed 1%.
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APSES UN BALTALKŠŅA KOKSNES FRĒZĒŠANAS
PROCESA PĒTĪJUMI
STUDIES OF MILLING PROCESS OF ASPEN AND
GREY ALDER WOOD
Mārtiņš-Ernests Sleņģis, Ulvis Miončinskis, Andris Dekšnis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
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Noskaidrota griešanas režīmu parametru ietekme uz griešanas spēka un patērētās enerģijas lielumu, kā arī uz
apstrādāto virsmu raupjumu. Frēzējot melnalkšņa koksni ar uz volframa bāzes izgatavotu metālkeramisko
cietsakausējumu griežņiem, nevar iegūt vienlīdz gludu virsmu, kas saistīts ar šīs koksnes neviendabīgumu.
Veicot frēzēšanas procesa pētījumus ar apses koksni noskaidrots, ka virsmas raupjumam ir tendence
palielināties, samazinot padeves ātrumu. Mazākais virsmas raupjums, ko var sasniegt, frēzējot melnalkšņa
un apses koksni ar cietsakausējuma frēznažiem, ir Rz=30...35 µm. Palielinot priekšējo leņķi γ, samazinās
griešanas spēks un līdz ar to arī procesam patērētā enerģija. Koksnes virsmas raupjums pēc apstrādes ir
atkarīgs no griezējinstrumenta asuma un koksnes struktūras. Frēzējot ar asu griezni apses koksni, apstrādātās
virsmas raupjuma vērtība ir ap Rz=20 µm. Eksperimenta sākumā griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss
r=2,5...4 µm, bet beigās - r=8...10 µm.

Mīksto lapkoku koksne arvien biežāk tiek izmantota dažādos apdares darbos. Apses koksne jau sen tikusi izmantota
pirts sienu iekšējai apdarei. Baltalkšņa koksne tikai tagad sāk parādīties dažādu apdares materiālu vidū. Šo koku sugu
koksne arvien plašāk tiek izmantota arī masīvo koksnes plātņu izgatavošanai. Visi apdares materiāli un masīvkoksnes
sagataves tiek apstrādāti uz četrpusīgajām garenfrēzēšanas mašīnām. Ja apdares materiālam svarīgi, lai virsma liktos
gluda, tai pieskaroties ar roku, tad koksnes līmēšanai svarīgs ir apstrādāto virsmu raupjums, lai iegūtu kvalitatīvu līmējuma
šuvi.
Līdz šim koksnes griešanas pētījumos par griezējinstrumentu griezošās daļas materiālu lielākoties lietots leģētais
instrumentu tērauds un metālkeramiskā cietsakausējuma materiāli. Līdz ar to maza vērība piegriezta ātrgriezējtēraudam,
kas kokapstrādes rūpniecībā ļoti strauji ienācis tieši pēdējā laikā. Latvijā koksnes griešanas procesu pētījumiem pagājušā
gadsimta 70-jos pievērsies M.-E. Sleņģis. Tajos tika skaidrota metālkeramiskā cietsakausējuma griežņu nodilumizturība
presēta baltalkšņa un bērza koksnes griešanas procesos. Citās valstīs frēzēšanas procesu pētījumi Pārsvarā tika veikti,
izmantojot skujkoku (priede, egle, lapegle) un plašāk izmantoto lapkoku (bērzs, ozols) koksni. Mīksto lapkoku koksne
tika uzskatīta par mazvērtīgu un tādēļ ar to šādi pētījumi praktiski nav veikti.
Šī iemesla dēļ LLU Kokapstrādes katedrā tika uzsākti mīksto lapkoku griešanas procesu pētījumi.

Eksperimentālā daļa
Sākotnējā posmā pētījumu veikšanai tika pielāgota Kokapstrādes katedrā esoša firmas „FESTO” programmvadības
(CNC) frēzmašīna (zīm. 1). Šai darbmašīnai ir trīs koordinātēs pārvietojams frēzēšanas agregāts, kas sastāv no padeves
mehānismiem un griešanas mehānisma. Galvenā elektrodzinēja vārpstas galā atrodas patrona ar ietvaru, kurā tiek
nostiprināts griezējinstruments. Šo CNC mašīnu izmanto nelielu frēzēšanas darbu veikšanai ar kāta frēzēm. Iekārtas
tehniskie parametri:
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a) maksimālais apstrādes garums pa x asi 			

500 mm;

b) maksimālais apstrādes garums pa y asi 			

500 mm;

c) rotācijas frekvence, n					

5000...30000 min-1;

d) padeves ātrums, u						

0...80 mm/s;

e) griešanas elektrodzinēja jauda, N 				

1000 W.

Zīmējums 1. Ciparu programmvadības frēzmašīna
Lai varētu veikt koksnes griešanas procesu pētījumus, tika izprojektētas un Portugāles kokapstrādes instrumentu
ražošanas uzņēmumā „frezite” pasūtītas divas speciālas frēzgalvas ar maināmu griežņa iestatīšanas leņķi. Vienai
frēzgalvai griežņus var iestatīt 10° un 20° leņķī (Zīm. 2)), bet otrai frēzgalvai attiecīgi 15° un 30° leņķī. Pētījumi veikti,
frēzgalvā iestiprinot 1 griezni. Izmantoto griezējinstrumentu tehniskie parametri:
a) griešanas aploces diametrs, D			

72 mm;

b) frēznaža garums, L					

25 mm;

c) maksimāli pieļaujamā rotācijas frekvence, nmax

15900 min-1;

d) griežņa asinājuma leņķis, β 				

40°;

e) griežņa priekšējais leņķis, γ				

10°; 15°; 20°; 30°.

Apstrādātās virsmas raupjuma mērīšanai izmantota firmas MAHR mērīšanas ierīce Perthometer M2.

Zīmējums 2. Saliktā frēze ar priekšējo leņķi γ 10O un 20O.
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Pārbaudēm izmantoti apses (Populus tremula) un baltalkšņa (Alnus incana) koksnes paraugi bez zariem. No
koka stumbra tika izzāģēti neapmaloti zāģmateriāli un nojumē nokrauti krautnē dabīgai žāvēšanai. Pēc izžūšanas no
šiem zāģmateriāliem tika izgatavotas sagataves pētījumiem un novietotas telpā turpmākai žūšanai. Pēc izturēšanas telpā
koksnes mitrums sagatavēm bija no 8 % līdz 10 %. No tām tika izgatavoti 20 mm biezi un 480 mm gari paraugi koksnes
frēzēšanas procesa pētījumiem.
Griežņa nodiluma noteikšanai izmantota nospieduma metode, kad ik pēc noteikta griešanas laika tiek iegūts
griežņa virsotnes nospiedums mīkstākā materiālā. Vēlāk, šos nospiedumus aplūkojot mikroskopā, iespējams vērtēt
griežņa dilšanu. Šajā gadījumā nospiedumi izdarīti svina sloksnē. Griežņa noieto ceļu pa koksni viena apgrieziena laikā
aprēķina pēc formulas:

kur

D - griešanas aploces diametrs, mm;
ϕ0 – satikšanas leņķis, grādos.

Rezultāti
Sākotnēji pētījumos izmantoti frēznaži, kas izgatavoti no metālkeramiskā cietsakausējuma uz volframa karbīda
bāzes. Frēzēšanas procesa eksperimenti tika veikti ar griešanas ātrumu 20, 30 un 45 m/s, kas attiecīgi atbilst 5300, 7960
un 11940 min-1, un padeves ātrumu 20, 40, 60 un 80 mm/s. Tas atbilst padevei uz zobu 0,05...0,45 mm. Lielāku padeves
ātrumu neļauj izmantot iekārtas tehniskie parametri.
Pēc katra frēzējuma tika noteikti apstrādātās virsmas raupjuma parametri Ra, Rz un Rmax, µm.
Veicot eksperimentos iegūto rezultātu apstrādi un analīzi redzams, ka frēzējot alkšņa un apses koksni ar
metālkeramiskā cietsakausējuma frēznažiem apstrādātās virsmas raupjums svārstās no Rz 30 µm līdz Rz 55 µm. No
instrumentu apkopes viedokļa jāņem vērā tas, ka metālkeramiskā cietsakausējuma griežņus ir ievērojami sarežģītāk
uzasināt un nevar panākt tik augstu asinājuma kvalitāti, kā asinot instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda griežņus. Tas
saistīts ar šo materiālu struktūru: metālkeramiskais cietsakausējums sastāv no sīkiem volframa karbīda graudiņiem, kas
savā starpā saistīti ar kobalta saistvielu. Tādēļ asināšanas procesa laikā šie karbīdu graudi tiek izrauti no pamatnes un
veidojas nelīdzena griezējšķautne. Tērauda struktūra ir ievērojami smalkgraudaināka. Līdz ar to arī iespējams panākt
augstāku asinājuma kvalitāti.
Vērtējot jaudas izmaiņas frēzēšanas procesā tika noteikts, ka palielinot priekšējo leņķi γ, ievērojami samazinās
elektroenerģijas patēriņš frēzēšanas procesā.
Turpinot pētījumus tika izmantoti ātrgriezējtērauda un augsti leģēta instrumentu tērauda griežņi. Ātrgriezējtērauda
griežņi izgatavoti no tērauda markām ar volframa saturu 6 % un 18 %: HSS6 un HSS18. Leģētais instrumentu tērauds
izvēlēts ar paaugstinātu hroma saturu. Griežņi tika uzasināti asināšanas servisa uzņēmumā SIA „Infleks”. Asināšana
veikta ar ražošanā attiecīgu instrumentu asināšanai lietotām slīpripām un griešanas režīmiem. Asināšanai izmantota firmas
„Cafro” borozona jeb kubiskā bora nitrīta slīpripa 14F1 200 2x7x5 B126W 100 RCT.
Frēzēšana tika veikta saskaņā ar sekojošiem griešanas režīmiem:
1) griešanas ātrums V=20,4 m/s;
2) padeves ātrums uz zobu uz=0,44 mm uz zobu;
3) maksimālais skaidas biezums amax=0,1 mm.
Frēzējot alkšņa un apses koksni ar asiem ātrgriezējtērauda un leģētā tērauda frēznažiem apstrādāto virsmu raupjums
svārstās ap Rz 20 µm, bet vidēji pēc 30 min. frēzēšanas virsmu raupjums sāk palielināties līdz pēc 3 stundu frēzēšanas
virsmu raupjums palielinās līdz Rz 30 µm.
Aplūkojot griežņa nodilumu, var redzēt, ka griežņa dilšana notiek gan pa priekšējo virsmu, gan dilst arī
griezējšķautne. Zīmējumā 3 parādīts griežņa 1,5 mm garš priekšējās virsmas posms. Zīmējumā 3a aplūkojams posms
pirms frēzēšanas procesa uzsākšanas. Zīmējumā 3b parādīts tas pats griežņa posms pēc 10000 m griešanas, kas atbilst 3,3
stundu darbam. Šeit ir saskatāma priekšējās virsmas dilšana sakarā ar skaidu beršanos pret priekšējo virsmu, kā arī daži
izrāvumi griežņa virsotnē. Zīmējumā 3c parādīts tas pats griežņa posms pēc 20000 m griešanas, kas atbilst 6,6 stundu
darbam. Priekšējās virsmas nodilums saskatāms vēl labāk, kā arī izrāvumi griežņa virsotnē sastopami ievērojami lielākā
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skaitā. Intensīvas priekšējās virsmas dilšanas zona (b,c zīmējuma augšējā gaišākā lente) ir vidēji 0,05 mm plata. Kopējā
dilšanas zona ir vidēji 0,15 mm plata (zīmējumā 3b,c gaišākā un tumšākā lente kopā).
Zīmējumā 4 parādīts griežņa virsotnes nospiedums pirms frēzēšanas (a) un pēc griežņa noietajiem 20000 m pa
koksni (b). Labi redzams virsotnes nodiluma pieaugums frēzēšanas procesā. Griešanas procesa sākumā griežņa virsotnes
noapaļojuma rādiuss r=2,5...4 µm, bet eksperimenta beigās - r=8...10 µm.
Zīmējumā 4 redzams, ka griežņa virsotnes profils ir ar izrāvumiem, kas radušies griežņa asināšanas rezultātā.
Lai panāktu gludāku apstrādājamā materiāla virsmu, jābūt arī grieznim kvalitatīvāk uzasinātam. Tādēļ, nepieciešamības
gadījumā, ražotājiem jāpieprasa, lai frēznažu asināšana tiktu veikta ar smalkgraudainākām slīpripām.

a

b

c

Zīmējums 3. Griežņa virsotnes profils: a) pirms frēzēšanas; b) pēc 10000 m; c) pēc 20000 m.

a					

b

Zīmējums 4. Griežņa virsotnes nospiedums svina sloksnē: a) pirms frēzēšanas, b pēc 20000 m.

Secinājumi
1. Frēzējot alkšņa un apses koksni ar metālkeramiskā cietsakausējuma frēznažiem apstrādātās virsmas raupjums
perpendikulāri koksnes šķiedrām svārstās no Rz 30 µm līdz Rz 55 µm.
2. Frēzējot alkšņa un apses koksni ar tērauda frēznažiem apstrādātās virsmas raupjums perpendikulāri koksnes
šķiedrām svārstās no Rz 20 µm līdz Rz 35 µm.
3. Griežņa virsotnes noapaļojuma rādiuss eksperimenta laikā pieaug vidēji 3 reizes.
4. Griežņa virsotnes raupjums griešanas laikā pakāpeniski pieaug.
5. Eksperimenti jāturpina, lai varētu precizēt dažādu instrumentu materiālu dilšanu frēzēšanas procesā un dažādu
asināšanas paņēmienu ietekmi uz apstrādāto virsmu.

Rezultatīvie indikatori
Izstrādāts un aizstāvēts 1 bakalaura darbs
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STUDIES OF MILLING PROCESS OF ASPEN AND
GREY ALDER WOOD
Mārtiņš-Ernests Sleņģis, Ulvis Miončinskis, Andris Dekšnis

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
mioncinskis@inbox.lv
Soft deciduous wood is increasingly being used in various finishing works. Aspen wood has long been used for
internal wall finishing bath. Grey alder wood just now starting to appear among the various finishing materials. This
wood of species of trees is increasingly used in the manufacture of solid wood boards. All finishing materials and solid
wood blocks are processed in the four cutter machines. For finishing materials are important, that the surface may seem
smooth when it is touching with hand. For gluing wood is important treated surface roughness to obtain a qualitative
glued joint.
To allow timber cutting process studies were designed and in enterprise “FREZITE” of woodworking tool
manufacturing of Portuguese ordered two special cutter heads with interchangeable cutter setting angle. In the one cutter
head cutter can be set in 10 ° and 20 ° angle, while the other cutter head respectively 15° and 30°. Studies realized with
one cutter what is inserted in the cutter head. Technical parameters of the used tools:
a) diameter of circumferential of cutting, D

72 mm;

b) length of blade, L				

25 mm;

c) maximum frequency of rotation, nmax		

15900 min-1;

d) tool angle, β.				

40o;

e) rake angle, γ				

100; 15o; 20o; 30o.

Perthometer M2 measuring device of company MAHR was used for measurement of treated surface roughness.
Specimens of wood of aspen (Populus tremula) and grey alder (Alnus incana) who are without knots were used
for examination. From trunk of tree were sawed unedged lumbers and it stowed in shed for natural drying. After drying
from these lumbers were made blocks for studies and placed in a chamber for further drying. After passing in the chamber
humidity of the wood blocks were 8% to 10%. From these blocks were made 20 mm thick and 480 mm long wood
specimen for milling process research.
To determine cutter wear was used method of replicate. The replication at regular intervals of cutting time was
done by lowering the cutter cutting edge in a softer material. Later, these replicates in looking at a microscope can be
assessed cutter wear. In this case, replicate was done with lead strip. Initially, in the studies used cutters were made of
sintered hard alloy on tungsten carbide base. Experiments of milling process were done with the cutting speed of 20,
30 and 45 m·s-1, respectively rotation frequency of 5300, 7960 and 11940 min-1, and the feed speed of 20, 40, 60 and
80 mm·s-1. These parameters correspond to a feed of the teeth 0.05 ... 0.45 mm. A higher feed speed does not allow the
technical parameters of used experimental equipment.
After each cut of milling were certainly treated surface roughness parameters Ra, Rz and Rmax.
Experiments results processing and analysis shows that milling alder and aspen wood with cutters of sintered hard
alloy treated surface roughness ranging from Rz 30 μm to Rz 55 μm. Maintenance point of view of the instrument should
take into account the fact that sintered hard alloy cutters are considerably more difficult to sharpen and can not achieve
high quality of grinding compared with steel and high speed steel cutters. It is due to the structure of these materials.
Sintered hard alloy contain small tungsten carbide grains which are mutually associated with the cobalt binder. Therefore,
during the sharpening process these carbide grains are fragmented from the base and the resulting uneven cutting edge.
The steel structure is significantly fine-grained. Hence, can be obtain higher quality of grinding.
Continuing studies were used high speed steel and high alloy tool steel cutters. High speed steel cutters were
made of steel grades with tungsten content of 6% and 18%, respectively HSS6 and HSS18. Alloy tool steel was elected
with elevated chromium content. Cutters were sharpened in sharpening service company SIA “Infleks. Sharpening of
cutters was done with grinding wheels and cutting modes what are used in the production of appropriate tools sharpening.
Borazon or cubic boron nitride grinding wheel 14F1 200 2x7x5 B126W 100 RCT of company “Cafro” was used for
sharpening of cutters.
Milling wood of alder and aspen with sharp high speed steel and alloy steel cutter knives treated surface roughness
ranging around Rz 20 μm. Approximately after 30 min treated surface roughness begins to increase until after 3 hours of
milling the surface roughness increased to Rz 30 μm.
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BALTALKŠŅA UN APSES KOSNES LĪMĒŠANA
GLUING OF ASPEN AND GREY ALDER WOOD
Jānis Iejavs*, Andris Dekšnis, Laimonis Kūliņš

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
* janis.iejavs@e-koks.lv
Pētījumu mērķis bija noskaidrot likumsakarības, kas raksturo mīksto lapkoku koksnes līmēšanu plaknē un
garumā. Vispirms tika noteikta līmējuma stiprība uz bīdi (apses un baltalkšņa koksnei) pielietojumam dažādos
vides apstākļos. Izstrādāti matemātiskie modeļi optimālo līmēšanas režīmu iegūšanai sausiem un mitriem
pielietošanas apstākļiem. Izpētīta materiāla līmējuma stiprība, izmantojot ražošanā plaši lietotās līmes,
kā arī novērtēta āra apstākļu un paaugstināta vides mitruma ietekme uz līmējuma stiprību bīdē 5 mēnešu
periodā. Tālākie pētījumi bija saistīti ar temperatūras ietekmes noskaidrošanu uz garumā saaudzētas apses
robežstiprību liecē. Pirts lāvas un pirts apšuvumu dēļi ir pakļauti īpaši agresīvai mikroklimata iedarbībai,
un bieži to līmēšanai garumā tiek izmantotas termoplastiskas polivinilacetāta līmes, kas var būtiski ietekmēt
garumā līmētā materiāla mehāniskās īpašības. Pētījuma mērķis bija izpētīt pirts temperatūras ietekmi uz
garumā saaudzētas apses lāvas dēļu robežstiprību liecē. Pētījums veikts, par pamatu ņemot pirts lāvas
dēļus, jo tos, atšķirībā no pirts apšuvuma dēļiem, izmantošanas brīdī papildus mehāniski slogo. Pētījumā
izmantota polivinilacetāta D4 grupas līme Kestokol D4000. Programmas izpildes gaitā tika veikti arī
pētījumi par garumā saaudzētas slapjas apses un baltalkšņa līmējuma stiprību. Pētījuma uzdevums ir
atrast jaunus pielietojuma veidus tirgū jau piedāvātajām līmēm, kas ļauj ekonomēt resursus produktu
izgatavošanas procesā. Viens no veidiem, kurā var ievērojami ietaupīt produkta izgatavošanas izmaksas,
ir slapjas koksnes līmēšana, kas samazina koksnes žāvēšanas izmaksas un žāvētavu noslogojumu. Uzsākot
pētījumu tika izvirzīts sekojošs mērķis: izpētīt slapjas apses un baltalkšņa (koksnes mitruma saturs > 30
%) mitruma ietekmi uz garumā līmētu sagatavju robežstiprību liecē. Mērķu sasniegšanai tika izvirzīti un
izpildīti sekojoši uzdevumi: apzināt ķīļtapu savienojumu stiprību ietekmējošos faktorus; izstrādāt slapjas
apses un baltalkšņa līmēšanas un pārbaužu metodes; veikt pētījumus par slapjas koksnes mitruma, pirms
līmēšanas un pēc žāvēšanas, ietekmi uz garumā līmēto apses un baltalkšņa sagatavju robežstiprību liecē.
Pētījums balstīts uz apšuvuma dēļu faktiskajiem izmēriem un izgatavošanas tehnoloģijām.
Līmējuma stiprības uz bīdi noteikšana apses (Populus tremula L.) un baltalkšņa (Alnus incana Moench)
koksnei pielietojumam dažādos vides apstākļos. Pētījuma veikšanai tika izmantotas paraugu sagataves no apses
un baltalkšņa koksnes. Paraugu līmēšanai izmatoja polivinilacetāta (PVA) līmes Danafix 430 B3, Danafix 447 B4 un
Duplit ALNEW B4 ar cietinātāju Duplit Härter, kā arī poliuretāna (Pu) līmi Kleiberit 502.8. Visi izgatavotie paraugi tika
kondicionēti pie temperatūras t=20±2 0C un relatīvā gaisa mitruma φ=65±5%.
Paraugi izgatavoti un līmējuma stiprība uz bīdi pārbaudīta atbilstoši standarta CEN/TS 13354 prasībām. Izturot
salīmētos paraugus pie t=20±2 0C un φ=92±2 %, būtisks līmējuma stiprības samazinājums konstatēts jau pēc pirmā
mēneša, kad paraugu mitrums palielinājies no sākotnējā (pēc kondicionēšanas pie t=20±20C un φ=65±5 %) mitruma
W≈11 – 12 % līdz mitrumam W≈17 – 20 %; rezultātā ir novērojama strauja līmes šuves stiprības pazemināšanās. Paraugu
mitrums vides ietekmē pēc 4 mēnešu izturēšanas palielinās līdz W≈20 – 24 % un līmes šuves stiprība turpina samazināties
visām pielietotajām līmēm. Salīdzinot savā starpā pielietotās koku sugas sausos apstākļos, iegūtie rezultāti ir līdzīgi, bet,
izturot paaugstinātā mitrumā, augstāki stiprības rādītāji ir apses koksnei. Apses un baltalkšņa koksnes līmējuma stiprības
samazināšanās 4 mēnešos ir parādīta 1. un 2. attēlos.

Attēls 1. Līmējuma stiprības samazināšanās apses koksnei atkarībā no izturēšanas laika.
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Attēls 2. Līmējuma stiprības samazināšanās baltalkšņa koksnei atkarībā no izturēšanas laika.

Secinājumi:
1. Izturot ar 4 dažādām līmēm salīmētos apses un baltalkšņa paraugus pie t=20±2 0C un φ=92±2% 4 mēnešus, būtiska
līmējuma stiprības samazināšanās ir jau pēc 1 mēneša.
2. Līmējot apses koksni ar PVA līmi Duplit ALNEW B4 ar cietinātāju Duplit Härter līmējuma stiprības samazināšanās
4 mēnešos ir – 33,3 %, līmējot ar Pu līmi Danafix 447 – 39,5 %, bet līmējot ar PVA līmi Danafix 430 B3 –
43,1 %.
3. Līmējot baltalkšņa koksni ar Pu līmi Kleiberit 502.8, līmējuma stiprības samazināšanās 4 mēnešos ir 35,9 %,
līmējot ar PVA līmi Duplit ALNEW B4 ar cietinātāju Duplit Härter – 37,6 %, līmējot ar PVA līmi Danafix 430
B3 – 40,0 %, bet līmējot ar PVA līmi Danafix 447 B4 – 44,2 %.
Temperatūras ietekme uz garumā saaudzētas apses robežstiprību liecē. Pētījuma veikšanai, balstoties uz pirts
lāvas dēļu izgatavošanas tehnoloģiju, izgatavoti garumā līmēti apses (Populus tremula L.) paraugi ar šaurajā un platājā
skaldnē iestrādātiem ķīļtapu savienojumiem. Ķīļtapas savienojumu raksturo tapas garums 11 mm un tapas solis 3.6 mm.
Rezultātu salīdzināšanai izgatavoti nelīmēti apses bezdefektu paraugi. Pētījums veikts, par pamatu ņemot pirts lāvas
dēļus, jo tos, atšķirībā no pirts apdares dēļiem, izmantošanas brīdī papildus mehāniski slogo. Paraugu izgatavošanai
izmantota polivinilacetāta D4 grupas līme Kestokol D4000.
Līmētajiem un kontrolkoknes paraugiem noteikti sekojoši rādītāji: robežstiprība liecē platajā skaldnē (četru punktu
slogošanas shēma) pēc standarta LVS EN 408 punkta 13 prasībām; koksnes mitrums pirms līmēšanas un pārbaudes brīdī
noteikts saskaņā ar standarta LVS EN 13183-1 prasībām; koksnes blīvums pirms līmēšanas un pēc žāvēšanas aprēķināts
saskaņā ar standarta ISO 3131 7. punkta prasībām.
Katram ķīļtapu savienojuma veidam un temperatūras līmenim pārbaudīti ne mazāk kā 15 paraugi. Vidējās
robežstipības liecē vērtības un statistiskie rādītāji, katram izturēšanas veidam un temperatūras līmenim, doti 1. tabulā.
Tabula 1. Garumā līmēto apses paraugu robežstiprība liecē pie dažādiem temperatūras līmeņiem.
Ķīļtapu iestrādāšanas
veids

Paraugu veids
un izturēšanas apstākļi
Kontrolkoksne – standarta atmosfērā
Līmētie paraugi – standarta atmosfērā
Līmētie paraugi – pie 40 oC
Līmētie paraugi – pie 60 oC
Līmētie paraugi – pie 80 oC
Līmētie paraugi – pie 100 oC

Robežstiprība liecē, MPa
(standartnovirze; variācijas koeficients %)
Platajā skaldnē

Šaurajā skaldnē
76,3 (13,0; 17)

57,1 (7,6; 13)
48,1 (4,6; 10)
38,7 (4,9; 13)
32,1 (4,0; 12)
25,4 (3,5; 14)

48,7 (4,9; 10)
32,8 (2,0; 6)
24,3 (2,7; 11)
23,8 (3,2; 13)
19.4 (2,4;12)

Secinājumi:
1. Saaudzējot garumā apsi ar PVA līmi Kestokol D4000 ar platajā skaldnē redzamu ķīļtapu savienojumu, pēc
kondicionēšanas standarta atmosfērā iespējams iegūt līmēto materiālu ar robežstiprību liecē 57,1 MPa, kas ir
līdz 75 % no nelīmētas bezdefektu apses koksnes robežstiprības liecē. Līmējot apsi garumā ar šaurajā skaldnē
iestrādātu ķīļtapu savienojumu, robežstiprība liecē ir 48,7 MPa jeb par 15 % zemāka, nekā līmējot apsi garumā,
izmantojot platajā skaldnē iestrādātu ķīļtapu savienojumu.
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2. Garumā līmējot apses lāvas dēļus ar platajā skaldnē iestrādātu ķīļtapu savienojumu, pēc 3 h izturēšanas
100 oC temperatūrā robežstiprība liecē, salīdzinājumā ar standarta atmosfērā izturētu līmētu apses pirts lāvas dēļu
robežstiprību liecē, samazinās vidēji par 56 % jeb par 31,7 MPa. Līmējot apses dēļus ar šaurajā skaldnē iestrādātu
ķīļtapu savienojumu, pēc 3 h izturēšanas 100 oC temperatūrā robežstiprība liecē samazinās vidēji par 60 % jeb par
29,3 MPa, salīdzinājumā ar standarta atmosfērā izturētiem šāda veida lāvas dēļiem.
3. Pielietojot darbā aprakstīto ķīļtapu savienojumu izgatavošanas tehnoloģiju, izmantojot sakarības:
fm = -19.5Ln(t)+117 (platajā skaldnē iestrādāto ķīļtapu savienojumu gadījumā) un fm = -18.1Ln(t)+101 (šaurajā
skaldnē iestrādāto ķīļtapu savienojumu gadījumā), iespējams prognozēt ar PVA līmi garumā līmēto pirts lāvas dēļu
robežstiprību liecē pie to plānotās ekspluatācijas temperatūras.
4. Salīdzinot pirts lāvas dēļu robežstiprību liecē pie izturēšanas temperatūras līmeņiem 20 oC un 100 oC, vērojama
tendence samazināties apses blīvuma ietekmei uz līmēto pirts lāvas dēļu robežstiprību liecē.
5. Saaudzējot garumā pirts lāvas dēļus, izmantojot ķīļtapu savienojumu un polivinilacetāta līmi Kestokol D4000,
ražotājam, deklarējot produkta mehāniskās īpašības, pie paaugstinātas temperatūras (100 oC), jārēķinās ar būtisku
(vairāk nekā 50 %) robežstiprības liecē samazinājumu, salīdzinājumā ar standarta atmosfērā klimatizētu paraugu
robežstiprību liecē.
6. Gadījumā, ja ražotājs pirts lāvas dēļu izgatavošanā izmanto termoplastiskas polivinilacetāta līmes, katram produkta
veidam jāveic kvalitātes kontrole, nosakot temperatūras ietekmi uz lāvas dēļu robežstiprību liecē. Šī kvalitātes
kontrole dod ražotājam iespēju deklarēt produkta īpašības pie to plānotās ekspluatācijas temperatūras.
Garumā saaudzētas slapjas apses un baltalkšņa līmējuma stiprības pētījumi. Pētījums tiek balstīts uz reāla
tirgū piedāvāta produkta – apšuvuma dēļu faktiskajiem izmēriem un izgatavošanas tehnoloģijām. Izmantotie materiāli:
apses (Populus tremula L.) un baltalkšņa (Alnus incana L.) līmētās sagataves ar izmēriem 15x75x300 mm. Parauga
platajā skaldnē ķīļtapu savienojumu iestrādāšanai tika izmantota frēze, kura nodrošina tapas garumu 10 mm un soli
3,7 mm. Paraugu izgatavošanai tika izmantotas Latvijas kokapstrādes uzņēmumos plaši pielietotās vienkomponenta ar
mitrumu reaģējošas poliuretāna līmes: Bostik XPU 18268 F un Purbond HB 440.
Sakarā ar to, ka nav izstrādāti standarti nenesošo ķīļtapu savienojumu izgatavošanai, izgatavošanas metodika
galvenokārt tiek balstīta uz standarta LVS EN 385 doto nesošo konstrukciju ķīļtapu savienojumu izgatavošanas
metodiku un līmju specifikācijās dotajiem līmēšanas tehnoloģiskajiem parametriem. Galvenā pētījumā pielietotā paraugu
izgatavošanas atšķirība no standarta LVS EN 385 izgatavošanas tehnoloģijas ir slapju paraugu līmēšana un to žāvēšana
pēc līmēšanas tehnoloģiskā procesa beigām.
Līmētajiem paraugiem pēc līmēšanas un sekojošas žāvēšanas tika noteikti sekojoši rādītāji: robežstiprība liecē
platajā skaldnē (četru punktu slogošanas shēma) pēc standarta LVS EN 408 punkta 13 prasībām. Iegūtās robežstiprības
vērtības salīdzinātas ar LLU MF Kokapstrādes katedrā veiktajiem apses un baltalkšņa masīvkoksnes mehānisko īpašību
pētījumu rezultātiem. Mitruma saturs noteikts pirms līmēšanas un materiālu pārbaudes brīdī pēc standarta LVS EN 131831 prasībām. blīvums saskaņā ar standartu ISO 3131 un LVS EN 408 prasībām; līmes uzklājums noteikts ar svēršanas
metodi. Pētījuma rezultātu datu apstrāde veikta, izmantojot datorprogrammu MS Excel. Katras līmju markas un koku
sugas (ne mazāk kā 15 paraugu), vidējās robežstipības liecē vērtības un statistiskie rādītāji doti 2.tabulā.
Tabula 2. Līmētu paraugu vidējā robežstiprība liecē.
Līmes marka
Koku suga
Apse
Baltalksnis

Robežstiprība liecē, MPa
(standartnovirze; variācijas koeficients %)
HB 440
XPU 18268 F
58,1 (8,0; 14)
61,5 (8,8; 14)
59,9 (10,2; 17)
57,6 (12,6; 22)

Secinājumi:
1. Saaudzējot garumā ar ķīļtapu savienojumu un poliuretāna līmi XPU 18268 F slapju apsi un pēc tam to žāvējot
līdz 18 % mitrumam, iespējams iegūt līmēto materiālu ar robežstiprību liecē 61,5 MPa, kas ir 95 % no nelīmētas
bezdefektu apses robežstiprības liecē.
2. Saaudzējot garumā ar ķīļtapu savienojumu un poliuretāna līmēm HB 440 slapju baltalksni un pēc tam to žāvējot
iespējams iegūt līmētumateriālu, kuru robežstiprība liecē ir 59.9 MPa jeb 98 % no nelīmēta bezdefektu baltalkšņa
robežstiprības liecē.
3. Slapju lapu koku līmēšanā, izmantojot poliuretāna līmes HB 440 un XPU 18268 F, iegūtās vidējās vērtības
robežstiprībai liecē starp abām līmju markām būtiski neatšķīrās.
4. Koksnes mitrums pirms līmēšanas (robežās no 22 līdz 74 %) neietekmē ar līmi HB 440 garumā līmētās slapjās
apses un baltalkšņa robežstiprību liecē pēc žāvēšanas. Savukārt pielietojot līmi XPU 18268 F pastāv vājas sakarības
starp koksnes mitrumu pirms līmēšanas un robežstiprību liecē.
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5. Līmējot slapju apsi un baltalksni ar poliuretāna līmēm, pastāv vājas sakarības starp koksnes mitrumu pēc žāvēšanas
un līmēto materiālu robežstiprību liecē.
6. Izžāvētā mitruma daudzums no koksnes neietekmē ar līmi HB 440 garumā līmēto slapjo apses un baltalkšņa dēļu
robežstiprību liecē pēc žāvēšanas. Līmes XPU 18268 F gadījumā, koksnei vairāk zaudējot mitrumu žāvēšanas
procesā, tās robežstiprība liecē samazinās.
7. Līmējot garumā slapju apsi, izmantojot poliuretāna līmes, pastāv cieša sakarība starp koksnes blīvumu pārbaudes
brīdī un robežstiprību liecē. Sakarību ciešumu raksturo korelācijas koeficienti: 0,86 līmei HB 440 un 0,88 līmei
XPU 18268 F.
8. Sakarība starp ar līmi HB 440 garumā slapji līmēta baltalkšņa blīvumu pēc žāvēšanas un robežstiprību liecē ir vāja,
pielietojot poliuretāna līmi XPU 18268 F sakarība ir vidēji cieša un to raksturo korelācijas koeficients 0,71.
9. Pašlaik sadarbojoties vairākām Eiropas Savienības valstīm, tiek izstrādāta normatīvi tehniskā bāze svaigi zāģētas
koksnes līmēšanas tehnoloģiskā procesa ieviešanai reglamentētajā nesošo līmēto konstrukciju kokmateriālu
izgatavošanas sfērā, kas nākotnē ievērojami varētu palielināt līmēto kokmateriālu ražošanas efektivitāti arī
nereglamentētajā sfērā.

Rezultatīvie indikatori
Dotās tēmas VPP ietvaros izstrādāti un aizstāvēti 4 bakalaura darbi un 1 maģistra darbs.
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GLUING OF ASPEN AND GREY ALDER WOOD
Jānis Iejavs*, Andris Dekšnis, Laimonis Kūliņš

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* janis.iejavs@e-koks.lv
Several important themes on plane gluing and fingerjointing of broadleaf soft wood were investigated for the
application in various conditions of the environment.
The influence of the different environmental conditions on the bond shears strength of aspen and grey
alder wood. The aim of the research - to investigate the bonding strength of glued material by applying a wide range
of adhesives used in manufacturing; to assess the influence of the outdoor climate and elevated moisture content on
bonding strength in shear in a five months period. The tasks to reach the aim: to determine the optimal gluing conditions
for grey alder and aspen wood and glue bond shear strength for the application in dry, moist or outdoor conditions of the
environment, to investigate the influence of the elevated moisture content on bonding quality in a five months period. The
work method of specimen manufacturing and testing has been worked out based on the requirements of Standard LVS
CEN/TS 13354:2004.
The statistical analyses of the obtained data were carried out according to Boks-Benkin multiple regression method
of analyses. In the process of testing the shear strength of specimens bond and the optimal gluing parameters were obtained.
The shear strength of the adhesive bond for outdoor application was appointed. While storing the glued materials in the
environment of elevated moisture contents the most rapid decrease of the strength of the glue joint was observed in the
first months of storage. In further the strength decreased more slowly.
The influence of the temperature on the critical bending strength of lengthwise glued aspen. Sauna bunk
boards and cladding boards are subjected to particularly aggressive microclimate effects. Often thermoplastic polyvinyl
acetate glues are used for fingerjointing of these products, which can significantly affect the mechanical properties of this
material. The aim of the research: to investigate the influence of the sauna temperature on the critical bending strength
of fingerjointed aspen bunk board. The research work was based on the technology of the bunk board manufacturing,
because in addition it is loaded during the time of exploitation while the sauna cladding board isn’t. In the study the
polyvinyl acetate glue Kestokol D4000 – group D4 was used.
The essential conclusion refers to fingerjointing of the sauna bunk board which is carried out by using finger
connection and polyvinyl acetate adhesive Kestokol D4000. In this case the producer declaring the mechanical properties
of the product has to take into consideration the relevant (more than 50%) decreasing of bending strength at the elevated
temperature (100 ºC) in comparison with the bending strength of the specimens conditioned in standard climate.
The influence of the green aspen and grey alder moisture content on the bending strength of finger jointed
cladding board. The essential importance of the research is to find out some new kinds of application for the adhesives
used in a current market in order to save up the resources in the product manufacturing process. One of the ways which
can save manufacturing expenses to a considerable extent is wet wood gluing that reduces the wood draying expenses and
the capacity of draying kilns.
The aim of the research: to investigate the influence of the elevated moisture content of wet aspen and grey alder
(wood moisture content >30 %) on the bending strength of fingerjointed specimen. To carry out the research the following
targets were moved out and performed: the factors effecting the strength of fingerjoint were summarized, the methods of
wet aspen and grey alder gluing and testing were worked out, the research on the impact of wet wood (before gluing and
after draying) moisture content on the bending strength of fingerjointed aspen and grey alder was performed.
The research was based on the actual dimensions of cladding board and current production technologies. Raw
materials: half-finished products of aspen and grey alder; one-component moisture curring polyurethane adhesives: Bostik
XPU 18268 F and Purbond HB 440. Essential conclusions: the gluing technology of wet broadleaf soft wood offers the
opportunity to produce the fingerjointed material possessing the bending strength even up to 98 % of the bending strength
typical of defect free softwood and at the same time it can considerably reduce the product manufacturing expenses as
well.
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MĪKSTO LAPKOKU KOKSNES UGUNSREAKCIJAS PARAMETRI
PARAMETERS OF REACTION TO FIRE OF SOFT DECIDUOUS WOODS
Edgars Bukšāns, Andris Morozovs
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Pētīta apses un baltalkšņa, kā arī termiski modificētas apses un alkšņa koksnes, ugunsreakcija, nosakot tādus
faktorus kā ugunsgrēka attīstības ātruma indekss (FIGRA), degšanas jauda (HRR), kopējā siltuma izdalīšanās
(THR), dūmu pieauguma ātruma indekss (SMOGRA), kopējā dūmu veidošanās (TSP), koksnes aizdegšanās
īpatnības un degšanas procesa norise atbilstoši LVS EN 13823 un novērtēta produkta ugunsreakcijas klase
saskaņā ar LVS EN 13501-1. Bez tam, izmantojot koniskā kalorimetra metodi pēc LVS ISO 5660-1 siltuma
starojumā50 kW∙m2, veikts šo kokšņu salīdzinājums ar egles koksnes ugunsreakcijas pētījumiem. Pētījuma
rezultātā noskaidrots, ka apses un baltalkšņa koksnes materiāliem ir nevēlamāki ugunsreakcijas, kas saistīti
ar enerģijas izdalīšanos, parametri ne kā egles koksnei, tomēr, ja materiālu biezums nav mazāks par 20 mm,
apses un baltalkšņa koksnes materiāli klasificējami D ugunsreakcijas eiroklasē saskaņā ar standartu LVS
EN 13501. Termiskā modifikācija ievērojami pasliktina ugunsreakcijas parametrus koksnes materiāliem
it īpaši izteikta šī parādība ir apses koksnei, kad novērojams FIGRA palielinājums par 56 % un THR600
pieaugums par 54 %, kas var samazināt termiski modificētas apses koksnes ugunsreakcijas klasifikāciju uz
E ugunsreakcijas eiroklasi. Arī acetilētas alkšņa vai apses koksnes ugunsreakcijas parametri ir sliktāki nekā
nemodificētai koksnei, bet labāki kā termiski modificētai koksnei. Modificēšanas pozitīvā ietekme attiecībā
uz ugunsreakciju ir samazināts dūmu daudzums.
Atslēgas vārdi: acetilēšana, alkšņa, apses, bērza un ozola koksne, termiska modifikācija, ugunsreakcija

Latvijā ar 2008. gada 1. martu stājās spēkā jaunie būvju ugunsdrošības normatīvi LBN 201-2007, kas paredz
būvizstrādājumu pielietošanu, izmantojot būvizstrādājumu klasifikāciju gan ugunsdrošībā, gan ugunsreakcijā. Tādēļ kļūst
aktuāla problēma par būvniecības produktu pielietošanu saskaņā ar jauno normatīvu, tai skaitā tādu koksnes produktu,
kam ugunsreakcijas un ugunsizturības parametri nav zināmi. Latvijā nav veikts pētījums par koku sugu ugunsreakciju un
nav informācijas par Latvijā augošo koku sugu koksnes ugunsdrošību ekspluatācijā.

Materiāli un metodes
Egles ( Picea Abies L.), baltalkšņa (Alnus Incana L.), apses (Populus tremula L.) priedes (Pinus sylvestris L.)
koksnes zāģmateriālus kalibrēja 20 mm biezus un apēvelēja no 4 pusēm un kondicionēja atbilstoši LVS EN 13238:2002
pie 296 K un 50 % relatīvā gaisa mitruma 1 mēnesi. Pētījumos izmantoto termiski modificēto apses un baltalkšņa paraugu
termiskās modificēšanas laiks 4 stundas slāpekļa atmosfērā pie 463K [1]. Paraugu acetilēja ar etiķskābes anhidrīdu 12
stundas pie 398 K [2, 3] . Paraugu masas palielinājums ar acetilēšanu alkšna (26±0,7) %, apses (25,3±1,3)% un priedes
koksnei (30,8±1,4)%. Pēc termiskās apstrādes un acetilēšanas paraugus kondicionēja tāpat kā nemodificētos.
SBI testiem vairogos 1000x1500 mm un 500x1500mm dēļus horizontālā orientācijā pēc kondicionēšanas ar
kokskrūvēm samontēja ar vertikālām līstēm (20 x 30 mm) vairoga aizmugurē tā lai skrūvju galvas nebūtu pakļautas tiešai
liesmas iedarbībai. Attālums no līstes līdz vairoga malai bija 150 mm. Aiz parauga SBI iekārtā novietoja kalcija silikāta
aizmugures plātnes, veidojot 20 mm gaisa spraugas.

Rezultāti un diskusija
Apses, baltalkšņa un egles koksnes mitrums pēc kondicionēšanas bija 10±1 %, termiski modificētai koksnei
mitrums - 5±1 % un acetilētai koksnei - 3±1%, kas būtiski ietekmē ugunsreakciju, palielinot pirolīzei nepieciešamo
enerģiju un atšķaidot liesmas uzturēšanai nepieciešamo skābekļa un tvaiku koncentrāciju [4,5].
1. Attēlā parādītie apses un baltalkšņa koksnes SBI testos iegūtie rezultāti liecina par ievērojami lielāku degošas
koksnes termisko emisiju salīdzinājumā ar attiecīgiem ugunsreakcijas parametriem būvkonstrukcijās vairāk izmantotajai
egles koksnei.
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Attēls 1. Koksnes sugas un termiskās apstrādes ietekme uz ugunsreakciju SBI testos.
Apses un baltalkšņa koksnes paraugi SBI testos uzrādīja lielāku FIGRA(0,4) nekā egles koksne. FIGRA atspoguļo
momentāno uguns attīstības ātruma indeksu, kad kopējais izdalītais siltuma daudzums sasniedz robežvērtības 0.2 vai 0.4
MJ. Koksnes produktiem tas notiek jau 60 – 150 s laikā no liesmas pielikšanas brīža. Salīdzinoši FIGRA palielinājums
apses koksnei ir par 15 % lielāks nekā egles koksnei un baltalksnim par 7 % (skat. 1. attēlā). Apses un alkšņa FIGRA ir
augstāks salīdzinot ar egles koksni neskatoties uz to, ka blīvums visām koku sugām ir līdzīgs (no 490 kg·m-3 līdz 550
kg·m-3). Pie tam raksturīga pazīme visiem koksnes materiāliem ir straujš uguns attīstības pieaugums testa sākumā, kad
pēc parauga aizdegšanās 40-50 s no liesmu pielikšanas veidojas FIGRA diagrammas smaile. Pēc tam liesmu attīstība
samazinās un koksne pāriet stabilā degšanas fāzē. SBI testa metodē vērojams raksturīgs degšanas intensitātes pieaugums,
kad liesmas pārņem parauga otru pusi un degšanas noris no abām pusē. Uguns attīstības raksturu arī nosaka izdalītais
siltuma daudzums THR, kas apraksta uguns attīstību pirmajās 600 s, no liesmas pielikšanas paraugam. Arī šis rādītājs
ir sliktāks apses koksnei par 70% un baltalkšņa koksnei par 41%, salīdzinot ar egles koksni. Apses koksnes degšanā ar
liesmu izdalās divas reizes lielāks siltuma daudzums nekā baltalkšņa un egles koksne.
Ja salīdzina degšanas jaudu (HRR) degšanas sākumā un beigās, tad var novērot degšanas jaudas pieaugumu 5-6
reizes beigu fāzē. Daudz labākus rezultātus uzrāda egles koksne. Ņemot vērā to, ka egles, apses un baltalkšņa koksnes
blīvumi un mitrums būtiski neatšķiras, jāsecina, ka koksnes uzbūvei var būt noteicoša loma degšanas procesu attīstībā.
Veicot pētījumu ar koniskā kalorimetra metodi, iespējams novērtēt parauga masas zuduma ātrumu,
kas tiešā veidā atspoguļo koksnes degšanas straujumu. Baltalkšņa koksnei vidējais masas zuduma ātrums 50
kW m-2 siltuma starojumā bija vislielākais 0,129±0,019 g s-1, apses koksnei šis rādītājs bija 0,118±0,017 g s-1, bet egles
koksnei tikai 0,087±0,016, kas labi sakrīt ar SBI testos novēroto siltuma emisiju.
Starp abām lapkoku sugu koksnēm atšķirība pēc siltuma izdalīšanas intensitātes (HRR) un kopējā izdalītā siltuma
daudzuma (THR) ir statistiski nebūtiska, bet lielāka par šiem rādītājiem eglei, kas labi sakrīt ar SBI novēroto siltuma
emisiju (2.att.).
Apses un baltalkšņa koksnes termiskā modifikācija pasliktina koksnes ugunsreakciju (skat. 3.att.), ko raksturo
maksimālais vidējais siltuma emisijas ātrums (MAHRE).

Attēls 2. Egles, apses un baltalkšņa koksnes siltuma jauda (HRR) pirmajā, trešajā un piektajā minūtē, kā arī kopējais
izdalītais siltums (THR) 5 un 10 minūšu periodā no degšanas sākuma.
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Attēls 3. Maksimālais vidējais siltuma emisijas ātrums (MAHRE) dažādiem materiāliem.
Vēl būtisks riska faktors produktu degšanas procesā ir izdalīto dūmu daudzums (TSP). Ar dūmu daudzumu jāsaprot
nevis dūmgāzu ķīmisko komponentu sastāvs, bet gan cieto mikrodaļiņu daudzums dūmgāzēs, kas samazina gaismas
caurlaidību. Izejot no standarta aprēķinu metodikas, dūmu daudzums tiek izteikts kvadrātmetros. Koksnes materiāliem
parasti izdalīto dūmu daudzums ir neliels un toksiskums zems, salīdzinot ar ķīmisko produktu dūmgāzēm. Dūmu
izdalīšanās intensitāti raksturojošais indekss (SMOGRA) abu lapkoku sugu koksnei ir attiecīgi par 64% un 57% mazāks,
kas ir būtiski ugunsgrēka gadījumā, jo vairāk par 80 procentiem cietušajiem letālu iznākumu izraisa tieši dūmi, kas liedz
orientēties ugunsgrēka gadījumā. Pētījumā analizēts dūmu veidošanās parametri SPR, TSP un dūmu pieauguma ātruma
indekss (SMOGRA). Kopumā var secināt, ka izdalīto dūmu daudzums ir nebūtisks no dūmu izdalīšanās klasifikācijas
viedokļa un ir zemāka par klasifikācijas sistēmas labākās papildklases (s1) robežvērtībām: TSP 600s < 50 m2 un SMOGRA
< 30 m2·s-2. Tikai egles koksnei novērojama pastiprināta dūmu izdalīšanās, kas ar TSP 600s = 60.6 m2 vērtību pazemina
egles koksnes ugunsreakcijas papildklasi uz s2. Arī alkšņa koksnes degšanas laikā izdala palielinātu dūmu daudzums,
salīdzinot ar apses koksni, bet tas nesasniedz s1 papildklases kritisko robežvērtību. Apses koksnes sadegot izdala trīs
reizes mazāk dūmu nekā egles koksne.
Tagad tirgū ienāk jauns produkts – acetilēta priedes koksne. Acetilētas alkšņa vai apses koksnes degšanas laikā,
salīdzinot ar neacetilētu koksni siltuma izdalīšanās intensitāte degšanas sākuma fāzē ir par 10 -15% lielāka, bet dūmu
intensitāte mazāka. Degšanas attīstības laikā atšķirībai starp dūmu izdalīšanos no acetilētas un neacetilētas koksnes ir
tendence samazināties tāpat kā priedes koksnei (4.att.).

Attēls 4. Acetilētas un neacetilētas dažādu koku sugu koksnes siltuma jaudas (HRR, punktota) dūmu
īpatnējās gaismas absorbcijas (SEA, melna) izmaiņas histogrammas degšanas fāzes pirmajās 6 minūtēs.

Secinājumi
Pētījuma rezultātā noskaidrots, ka apses un baltalkšņa koksnes materiāliem ir nedaudz sliktāki ugunsreakcijas
parametri kā egles koksnei, tomēr ja materiālu biezums nav mazāks par 20 mm, apses un baltalkšņa koksnes materiāli
klasificējami D ugunsreakcijas eiroklasē saskaņā ar standartu LVS EN 13501-1. Apses un baltalkšņa koksnes degšanas
laikā izdala ievērojami mazāk dūmu nekā egles koksne, piemēram, egles TSP 600 ir par 140% lielāks nekā apses koksnei,
kas liek klasificēt egles kokmateriālus s2 ugunsreakcijas papildklasē.
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Termiskā modifikācija ievērojami pasliktina ugunsreakcijas parametrus koksnes materiāliem it īpaši izteikta šī
parādība ir apses koksnei, kad novērojams FIGRA palielinājums par 56 % un THR600 pieaugums par 54 %, kas var
samazināt termiski modificētas apses koksnes ugunsreakcijas klasifikāciju uz E ugunsreakcijas eiroklasi. Koksnes
ugunsreakcijas ar siltuma izdalīšanos saistītie parametri pasliktinās rindā: nemodificēta > acetilēta > termiski modificēta
koksne. Gan acetilēšana, gan termiskā modifikācija pamazina dūmu izdalīšanos, ko var izskaidrot ar intensīvāku degšanas
procesu.
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Soft deciduous woods application for construction elements need to estimate these woods reactions to fire. There
are no studies in this field in Latvia today that denote urgency of such researches.
Spruce (Picea Abies L.), grey alder (Alnus Incana L.), aspen (Populus tremula L.), and pine (Pinus sylvestris L.)
timber were planed and calibrated to 20 mm thickness, conditioned according LVS EN 13238:2002 at 296 K and 50% RH
for 1 month. The specimens for cone calorimeter tests (100 x 100 mm) were cat of. The short wing (500 x 1500 mm) and
the wide wing of the single burning item (SBI) test specimen were mounted from logs in horizontal position and fastened
with screws to lath (20 x 30) that provide 20 mm gap between each specimen’s wing and calcium silicate backing board.
Thermal treatments of aspen and grey alder wood specimens were carried out at 468 K for 4 h in the inert gas. Pine,
aspen and grey alder woods were acetylated at 398 K. Mass gain by acetylation of grey alder wood was (26±0,7)%, aspen
wood – (25,3±1,3)%, pine wood (30,8±1,4)%. The moisture content is important factor because absorbed in wood water
increases heat necessary for pyrolysis and water vapour dilutes wood pyrolysis products and oxygen mixture.
Aspen wood burning has the increased by 15 % and grey alder wood – 7% fire growth index (FIGRA) than spruce
wood in spite of similar these woods densities. Total heat release (THR) for aspen wood was higher by 70%, for grey alder
wood by 41 in comparison with spruce wood. Heat release rates for both deciduous woods were 5 – times greater in the
end phase of burning. Spruce wood had more balanced HRR graph. To bear in mind practically alike all mentioned woods
densities it will be concluded that wood species is determinative factor of burning performance.
Mass loss rate of grey alder wood in cone calorimeter tests were 0,129±0,019 g s-1, for aspen wood 0,118±0,017
g s-1 but for spruce wood only 0,087±0,016 g s-1 that is in good agreement with SBI tests results. Peculiarity between
grey alder and aspen wood’s HRR and THR values is statistically insignificant bur in same time greater than for spruce
wood.
Thermal treatment of aspen and grey alder woods worsens its fire performance that could be approximated by
maximal average heat release rate (MAHRE), which value is increased for thermo-wood.
Smoke production is high risk factor because of high rate of lethal accidents in fires. Smoke forbids a victim to
escape by loss of visibility. Usually wood materials have low smoke production and low toxicity. The smoke production
rate (SPR), the total smoke production and the smoke growth index (SMOGRA) were evaluated in SBI and cone
calorimeter tests. Aspen and grey alder woods have reduced by 64% and 57% SMOGRA than spruce wood. SMOGRA,
TSP of aspen and grey alder woods conform with limits of s1 additional smoke class. It could be noted that aspen wood
showed better smoke parameter values than grey alder wood. Only spruce wood SMOGRA and TSP values conforms only
s2 additional smoke class.
Acetylated wood is new product in market place. Acetylated pine, grey alder and aspen woods fire performance
in cone calorimeter tests were compared with the non acetylated ones. All species wood acetylated specimens showed
increased by 10 – 15% increased heat production in comparison with untreated specimens, but in same time lowered
smoke production intensity. Peculiarity in smoke production between acetylated and untreated sample has tendency to
decrease. Analogy was observed in case of pine wood.
It could be concluded that aspen and grey alder timber with thickness more than 20 mm conforms class D of
reaction to fire and additional class s1. Thermally treated aspen and grey alder comply with class E. The wood reaction to
fire performance diminishes in a row natural wood > acetylated wood > thermo wood for all investigate species of wood.
Decreased smoke production for all both kinds of modified wood could be explained by more intense burning.
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Koksnes plašāka izmantošana būvniecībā un dzīves vidē ir viens no ES ilgspējīgas attīstības stratēģiskajiem
mērķiem. Šī atjaunojamā materiāla ilgizturība un kalpošanas laika optimizēšana ir būtisks aspekts
konkurētspējas palielināšanai ar citiem būvizstrādājumiem - betonu, stiklu, metālu, polimēriem. Latvijā
rūpnieciski izmantoto koku sugu koksne ir neizturīga pret bioloģiskiem noārdītājiem, tādēļ vēlamā
kalpošanas laika sasniegšanai nepieciešama papildus apstrāde. Biocīdu izmantošanas ierobežojumu
dēļ samazinās ķīmiskās koksnes aizsardzības pielietošana un kā tās salīdzinoši lēta alternatīva attīstās
modifikācija. Darba mērķis bija izstrādāt modifikācijas paņēmienu mīkstās lapkoku koksnes, īpaši alkšņa,
lietošanas īpašību uzlabošanai un pielietošanas spektra paplašināšanai. Pētījumu veikšanai izprojektēta un
iegādāta automatizēta eksperimentālā laboratorijas modifikācijas iekārta. Pie dažādiem režīmiem veikta
koksnes hidrotermiskā modifikācija, noteiktas paraugu bioizturības, mehāniskās stiprības un hidrofīlās
īpašības, izpētītas koksnes ķīmiskā sastāva un struktūras izmaiņas atkarībā no modifikācijas parametriem.
Noskaidrots, ka alkšņa hidrotermiskās modifikācijas rezultātā koksne iegūst dekoratīvu brūnu krāsojumu,
kļūst hidrofobāka un izturīgāka pret trupes un krāsojošo sēņu iedarbību. Tajā pat laikā samazinās mehāniskā
stiprība. Izvērtējot iegūtos rezultātus, izvēlēti optimālie apstākļi alkšņa koksnes termiskai modifikācijai,
kas ļautu paplašināt tās pielietošanu iekštelpās un āra apstākļos, daļēji aizstājot skujkoku koksni. Uzsākti
un tiek turpināti ilglaicīgi āra testi, lai noskaidrotu koksnes iegūto īpašību stabilitāti reālos kalpošanas
apstākļos.

Koksnes ilgizturība ir viena no būtiskākajām īpašībām, kas ierobežo koksnes lietošanu paaugstināta bionoārdīšanās
riska apstākļos un apgrūtina tās konkurenci ar citiem būvizstrādājumiem (tēraudu, betonu, polimērmateriāliem).
Latvijā, tāpat kā Eiropā, rūpnieciski izmantojamo koku sugu koksne ir neizturīga pret bioloģiskiem noārdītājiem –
mikroorganismiem, koksngraužiem un atbilst 5.izturības klasei saskaņā ar standarta LVS EN 350-1 klasifikāciju. Tādēļ
nepieciešamā kalpošanas laika nodrošināšanai bioloģisko organismu attīstībai labvēlīgā vidē tradicionāli izmanto apstrādi
ar biocīdiem. Pēdējos gados, ņemot vērā vides un veselības aspektus, kā arī sabiedrības spiediena rezultātā, panākta
starptautiska vienošanās par tradicionāli plaši lietotu aizsarglīdzekļu komponentu – arsēna un hroma lietošanas aizliegšanu
vai būtisku ierobežošanu. Šīs straujās koksnes ķīmiskās aizsardzības jomas tirgus izmaiņas veicinājušas ne-biocīdu
koksnes ilgizturības paņēmienu meklējumus. Intensīva termiskās un ķīmiskās modifikācijas paņēmienu izpēte rezultējusies
patentos un pilotiekārtu mēroga pētījumos. Koksnes termiskās modifikācijas metodes ir salīdzinoši lētākā alternatīva
ķīmiskai aizsardzībai. To būtiskākās priekšrocības – pilnīga atteikšanās no potenciāli bīstamu ķīmikāliju izmantošanas,
salīdzinoši vienkāršas tehnoloģiskās iekārtas un procesi. Pateicoties šiem aspektiem, termomodifikācija nepilnu 10 gadu
laikā ieguvusi rūpnieciskās ražošanas apjomus, un 2008.gadā pārdots vairāk kā 80 000 m3 termomodificētas koksnes.
Pasaulē pārsvarā tiek modificēta skujkoku koksne, un tikai pēdējos gados uzmanība pievērsta lapkoku koksnes izpētei.
Termiskās modifikācijas paņēmieni atšķiras ar modificējošo vidi un procesu tehnoloģiskajiem parametriem, rezultātā
apstrādē norit atšķirīgas koksnes komponentu un struktūras pārvērtības un tiek iegūti materiāli ar atšķirīgām ilgizturības
īpašībām. Optimāla rezultāta sasniegšanai katras koku sugas koksnei jāpiemeklē konkrētus apstrādes parametrus.
Mūsu darba mērķis bija izstrādāt modifikācijas metodi mīkstās lapkoku koksnes – alkšņa - ilgizturības īpašību
uzlabošanai, lai paplašinātu tās pielietošanu, daļēji aizstājot vērtīgāko skujkoku koksni.

Modifikācijas metodes izvēle
Uzsākot projektu, tika izpētīta pieejamā informācija par koksnes modifikācijas paņēmieniem, to priekšrocībām un
trūkumiem no vides, tehnoloģisko aspektu, produkta īpašību, izmaksu viedokļa. Informācija apliecināja kokapstrādes firmu
interesi par koksnes modificēšanu kā produkcijas dažādošanas iespēju. Ražošanā izmantotās modificēšanas tehnoloģijas
ir patentētas, tādēļ pieejami ir tikai pētniecības rezultāti, bet nav informācijas par būtiskām ražošanas procesu niansēm.
Termiskās modificēšanas iekārtas nav īpaši sarežģītas, rūpnieciskai koksnes modificēšanai ar dažādiem paņēmieniem
iespējams izgatavot liela izmēra iekārtas (tādas ražo, piemēram, firmas Moldrup Systems, Wood Treating Technologies
WTT (Dānija) u.c.). Kaut arī modificēta koksne ir dārga (atkarībā no sugas un apstrādes 400 – 1000 EUR/m3), tai ir labas
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tirgus perspektīvas, īpaši ņemot vērā politiskos risinājumus par fosilo izejvielu izmantošanas samazināšanu, orientāciju uz
atjaunojamo materiālu izmantošanu saistībā ar globālo sasilšanu un oglekļa saistīšanu, tropisko mežu saudzēšanu. Tipiski
papildus izdevumi (add-on cost) modificētai koksnei ir 200-300 EUR/m3.
Uzsākot pētījumus, modifikācijas metodes izvēles pamatojumam tika veikta ar dažādiem paņēmieniem modificētas
koksnes īpašību izpēte. Sadarbībā ar ārzemju kolēģiem izpētei tika saņemti ķīmiski un termiski modificēti paraugi, noteikta
to izturība pret trupes sēnēm un raksturotas mitruma uzsūkšanas īpašības, kuras zināmā mēra nosaka mehāniskās īpašības
un izturību pret bioloģiskiem noārdītājiem. Salīdzinot divu termomodifikācijas procesu paraugus (modifikācija inertas
gāzes (slāpekļa) vai ūdens tvaiku vidē) secinājām, ka abas apstrādes nodrošina izturību pret testa trupes sēni, un nav
būtiskas atšķirības starp paraugu hidrofobitāti (ūdens tvaikiem pieejamā virsmas samazinās par ~50%) [1]. Augsta mitruma
apstākļos iegūtās hidrofobās īpašības daļēji samazinās (par ~30%), ko skaidrojam ar struktūras relaksāciju ūdens tvaiku
iedarbības rezultātā. Ķīmiskās modifikācijas ceļā iegūtās hidrofobās īpašības, resp., koksnes mikrostruktūra, ir stabila.
No šī viedokļa efektīgākā ir acetilēšana, bet furfurilējot iegūtais efekts ir zemāks, taču ar abām metodēm apstrādātiem
materiāliem hidrofobās īpašības lielā mērā atkarīgas no koka sugas. Paraugu sēņu testi un apskate skanējošā mikroskopā
liecināja, ka ķīmiski modificēta koksne nav pasargāta no sēņu uzbrukuma – hifas tika atrastas traheīdās un mikroplaisās
[2]. Ņemot vēra eksperimentu rezultātus, kā arī to, ka ķīmiskā modificēšanā tiek izmantoti reaktīvi ķīmiskie aģenti, no
acetilēšanas un furfurilēšanas metožu attīstīšanas atteicāmies. Savukārt eļļas apstrādē modificēto paraugu īpašības uzrādīja
lielas atšķirības (eglei – ļoti labi, priedes – slikti), metode nebija viennozīmīgi vērtējama, kaut arī no dažiem aspektiem
(izmaksas) tā varētu būt perspektīva. Vienlaikus tika aprobēta metodika koksnes un tās komponentu struktūras un ķīmisko
izmaiņu izvērtēšanai temperatūras ietekmē [3]. Kā piemērotākā Latvijas ražotājiem pētījumiem tika izvēlēta koksnes
hidrotermiskā modifikācija, kuras realizēšanai nav nepieciešami jebkādi ķīmiski savienojumi, tehnoloģiskās iekārtas ir
salīdzinoši vienkāršas, tās var izgatavot, pārveidojot koksnes impregnēšanas iekārtas. Mūsu uzdevums bija optimizēt
alkšņa koksnes hidrotermiskās modifikācijas apstākļus, panākot kompromisu starp bioizturības īpašību uzlabošanos un
nepieļaujamiem mehāniskās stiprības zudumiem.

Materiāli un metodes
Modifikāciju veic eksperimentālajā laboratorijas iekārtā. Alkšņa koksnes paraugus ar mitrumu 6-8%, vidējo blīvumu
540 kg/m3 un izmēriem 2x10x100 cm, ievieto autoklāvā un nodrošina termisko apstrādi ūdens tvaiku vidē pie izvēlētās
temperatūras, tās celšanas ātruma un izturēšanas laika. Modifikācijas procesam ir trīs etapi: temperatūras paaugstināšana
līdz 100oC un augstāk līdz modifikācijas temperatūrai, izturēšana pie šīs temperatūras, atdzesēšana. Kopējais procesa
ilgums 20-34 stundas. Izvēlētā modifikācijas temperatūra 140, 160, 170 vai 180oC. Procesa gaitā, iztvaikojot ūdenim,
autoklāvā pieaug spiediens, atkarībā no maksimālās temperatūras sasniedzot 3,5 līdz 9,5 bar. Paraugiem raksturotas
mitruma (LVS EN 322), masas, tilpuma (izmēru), blīvuma izmaiņas, noteikta lieces stiprība (DIN 52186), izturību pret
trupes sēnēm laboratorijā (LVS EN 113), tai skaitā pēc izskalošanas (LVS EN 84). Koksnes ilgizturības prognozēšanai
reālos ekspluatācijas apstākļos uzsākti āra testi pēc divām atšķirīgām metodikām, lai vairāku gadu garumā novērtētu
mitruma un mikroorganismu radītās izmaiņas. Lai izprastu bioizturības un stiprības īpašību izmaiņu iemeslus, ar ķīmiskām
un instrumentālām metodēm analizēts koksnes ķīmiskais sastāvs un struktūra pēc hidrotermiskās iedarbības.

Rezultāti
Sākotnēji koksnes modifikācijai tika izvēlētas temperatūras 140, 160 un 180oC, izturēšanas laiks 1 st. Pēc paraugu
īpašību testēšanas un rezultātu izvērtēšanas, lai nodrošinātu optimālās bioizturības un mitruma uzsūkšanas īpašības pie
minimāliem mehāniskās stiprības zudumiem, tālākiem eksperimentiem tika izvēlēti divi režīmi - 160oC/3 st un 170oC/1 st.
Koksnes fizikālās izmaiņas termomodifikācijas rezultātā apkopotas Tabulā 1. Pieaugot modifikācijas temperatūrai, pieaug
masas zudumi, samazinās koksnes blīvums un mazākā mērā – paraugu tilpums. Koksnes šūnas sieniņas blīvums (1,44 g/
cm3, mērījumi ar hēlija piknometru) alksnim, atšķirībā no citām mīksto lapkoku sugām, modificējot praktiski nemainās.
Alkšņa koksne ir neizturīga pret bioloģiskiem koksnes noārdītājiem (5.izturības klase saskaņā ar LVS EN 3501), tādēļ viens no svarīgākajiem modifikācijas mērķiem ir uzlabot materiāla izturību pret koksnes sēnēm. Bioizturības
pētījumi veikti ar baltās (Coriolus versicolor) un brūnas (Coniophora puteana, Poria placenta) trupes sēnēm (standarts
LVS EN 113), kā arī pēc izskalošanas ar ūdeni (standarts LVS EN 84) (rezultāti Tabulā 2). Kontroles paraugu masas
zudumi atkarībā no sēnes sugas bija robežās no 25 līdz 45%. Pēc apstrādes pie 160oC/1 st koksne kļūst vidēji izturīga pret
trupes sēnēm (atbilst 3.klasei), modificēta pie 180oC/1 st – ļoti izturīga (1.klase). Pie tam šīs īpašības saglabājas arī pēc
izskalošanas ar ūdeni, resp., var prognozēt to ilgstošu stabilitāti atmosfēras nokrišņu ietekmē [4].
Tabula 1. Alkšņa koksnes mitruma, masas un blīvuma izmaiņas atkarībā no modifikācijas temperatūras
Apstrādes
temperatūra/laiks
o
C/st
140/1
160/1
160/3
170/1
180/1
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Mitrums, %
pirms
apstrādes
7,3
7,4
7,2
7,5
6,9

pēc
apstrādes
5,6
3,8
3,7
3,5
3,9

Masas
zudumi,
%

Paraugu tilpuma
samazināšanās,
%

Koksnes blīvuma
samazināšanās, %

1,9
6,3
11,3
13,6
14,7

-0,9
1,9
3,6
4,9
4,9

4,5
8,1
11,2
12,9
13,0

Tabula 2. Alkšņa koksnes masas zudumi trupes sēņu iedarbības rezultātā atkarībā no modifikācijas temperatūras
Modifikācijas
temperatūra/laiks
o
C/st
140/1
160/1
180/1

Modificētas koksnes masas zudumi, %
Coniophora puteana
Coriolus versicolor
Pēc
Pēc
Bez izskalošanas
Bez izskalošanas
izskalošanas
izskalošanas
45,5
31,0
27,0
27,2
13,3
26,2
21,2
7,0
0,2
0,0
1,6
0,0

Poria placenta
Bez
izskalošanas
34,3
24,0
2,6

Termiskā iedarbība atkarībā no temperatūras izmaina koksnes stiprības īpašības. Tabulā 3 doti dati par lieces
stiprības parametriem atkarībā no termomodifikācijas režīmiem. Paraugi stiprības testam atlasīti atbilstoši standarta DIN
52186 prasībām (vienam variantam 20 paraugi), tādēļ tabulā uzrādītās vidējās blīvuma un mitruma vērtības testējamiem
paraugiem atšķiras no Tabulas 1 dotajiem vidējiem visa iekrāvuma rādītājiem. Kā redzams, modificējot koksni režīmos,
kas nodrošina bioizturības uzlabošanos, lieces stiprība alksnim samazinās par ~30-40%, resp., paraugi kļūst trauslāki.

Tabula 3. Modifikācijas apstrādes parametru ietekme uz alkšņa koksnes lieces stiprības īpašībām.
Modifikācijas
temperatūra
/laiks, ˚C/st
Control
140/1
160/1
160/3
170/1
180/1

Blīvums
pie W12%,
kg/m3
608
548
533
512
499
488

Mitruma saturs,
%

Lieces stiprība, N/mm2

9,3
8,5
7,1
6,1
6,3
5,9

82
80
56
60
48
53

Stiprības
samazinājums
pret kontroli, %
3
32
27
42
35

Pie temperatūras ≥160oC modificēta alkšņa paraugu virsma kļūst hidrofobāka – ūdens to lēnāk saslapina (pieaug
virsmas kontakta leņķis). Šādas modifikācijas temperatūras samazina arī koksnes mitruma uzsūkšanu. No ūdens tvaiku
sorbcijas-desorbcijas līknēm aprēķinātie mikrostruktūras raksturlielumi liecina par ūdens tvaikiem pieejamās virsmas un
hidrofīlo centru masas koncentrācijas samazināšanos par 50-60%. Izturot koksni piesātināta ūdens tvaika vidē, modifikācijā
iegūtā hidrofobitāte nedaudz samazinās, struktūra relaksējas un tad kļūst stabila. Tādēļ sagaidāma modificētas koksnes
daļēja hidrofobo īpašību samazināšanās āra vidē paaugstināta mitruma iedarbības rezultātā. Modificētas koksnes mitruma
uzsūkšanas samazināšanās tieši saistīta ar hidrofīlo grupu daudzuma samazināšanos koksnes šūnas sieniņā termiskās
apstrādes rezultātā.
Gan bioizturības un stiprības īpašības, gan mijiedarbība ar ūdeni un ūdens tvaikiem ir atkarīgas no koksnes ķīmiskā
sastāva un struktūras. Ar ķīmiskās analīzes un instrumentālām metodēm (FTIR, TGA, UMSP, SEM) analizēts komponentu
sastāvs un funkcionālās grupas dažādos apstākļos modificētai koksnei [5]. Pieaugot modifikācijas temperatūrai, pieaug
ar acetonu ekstraģējamo savienojumu daudzums, samazinās hemiceluložu saturs, veidojas termiski stabilāka celulozes
struktūra. Relatīvā lignīna satura pieauguma dēļ samazinās lignīna/celulozes attiecība. Būtiskākās ķīmiskā sastāva
izmaiņas notiek pie temperatūras ≥170oC. No ķīmiskā sastāva izmaiņu viedokļa alkšņa termomodifikācijai ieteicamāka
ir apstrāde 160oC/3 st.
Sadarbībā ar Getingenes universitāti modificētam alksnim uzsākti bloka testi āra apstākļos, kuri ļauj izsekot
koksnes izmaiņām vides iedarbības rezultātā. Izvērtējot paraugu mitrumu, apaugšanu ar mikroorganismiem, dinamisko
elastības moduli kā struktūras un sastāva izmaiņu indikatoru, pēc 1 gada konstatēts, ka modifikācija pie temperatūras
≥160oC uzlabo alkšņa koksnes ilgizturības īpašības. Otrs āra tests tiek veikts Latvijas apstākļos, sakraujot mitru materiālu
ciešās krautnēs bez starplikām. Tas ļauj salīdzinoši īsā laikā novērtēt sēņu attīstību uz materiāla augsta mitruma apstākļos
3.lietojuma klasē atbilstoši LVS EN 335-2 (bez kontakta ar augsni). Tiek noteikta apaugšanas pakāpes dinamika ar trupes
un krāsojošām sēnēm, izmantojot vērtēšanas skalu no 0 (tīrs, infekcija 0%) līdz 4 (apauguši vairāk par 50% virsmas).
Atrasts, ka termomodificēta koksne mazāk pakļauta krāsojošo un trupes sēņu uzbrukumam. Jau pēc 1 mēneša vairāk kā
50% kontroles paraugu virsmas bija apaugusi ar krāsojošām sēnēm (apaugšanas koeficients 4), bija sākušas attīstīties arī
trupes sēnes. Turpretī modificētai koksnei koeficients bija 1,2, un trupes attīstība bija nenozīmīga. Pēc 1 gada lielākais
apaugšanas koeficients ir pie 160oC modificētai koksnei (3,3), pie 140oC un 180oC modificētai līdzīgs (2,5 un 2,7). Trupe
bija skārusi apmēram 25% koksnes paraugu virsmas. Inficēšanos ar sēnēm veicināja tiešs kontakts ar neapstrādātu
koksni.
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Secinājumi
1. Koksnes termiskā modifikācija ūdens tvaika vidē ir ekoloģiska un salīdzinoši viegli realizējama tehnoloģija, kas
ļauj uzlabot dabiski neizturīgas lapkoku sugu koksnes ilgizturības īpašības, iegūt jaunu produktu ar augstāku
pievienoto vērtību un plašākām pielietošanas iespējām interjeros un āra apstākļos.
2. Alkšņa hidrotermiskā modifikācija pie temperatūras 160-180oC ļauj iegūt dekoratīvu materiālu ar labāku bioizturību
pret trupes un krāsojošām sēnēm un mazāku mitruma uzsūkšanu. Apstrāde pie šādām temperatūrām samazina
mehāniskās īpašības (lieces stiprību) vidēji par 40%.
3. Apstrādes rezultātā koksnē notiek ķīmiskas un struktūras izmaiņas, no tām galvenās: hemiceluložu degradācija,
lignīna relatīvā daudzuma pieaugums un termiski stabilāku celulozes struktūru veidošanās.
4. Hidrotermiskās modifikācijas rezultātā koksne kļūst hidrofobāka, samazinās tajā esošo hidrofīlo grupu daudzums,
koksnes uzsūc mazāk mitruma, tās virsma mazāk slapinās ar ūdeni. Augsta mitruma apstākļos iegūtā hidrofobitāte
daļēji zūd, materiāls relaksējas un stabilizējas.

Rezultatīvie indikatori
Projekta sadaļas izpildes gaitā iegādāta eksperimentālā laboratorijas iekārta, kas ieprogrammētos kontrolējamos
apstākļos ļauj iegūt modificētas koksnes paraugus tālākai izpētei. Iegādāta un apgūta iekārta virsmas īpašību noteikšanai.
Darba tēmas ietveros tiek izstrādāts RTU MZLĶF studenta Jura Grīniņa bakalaura darbs „Koksnes ķīmiskās un struktūras
izmaiņas hidrotermomodifikācijas apstrādē” un Vladimira Bizika promocijas darbs „Celtniecības koksnes īpašību
uzlabošana ar modificēšanas paņēmieniem”. Ilze Irbe aizstāvējusi promocijas darbu „Koksnes brūnā trupe: bazīdijsēnes
un to destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi (promocijas darbs aizstāvēts 16.12.2008, vadītāji: Muižnieks I., Andersons
B.). Darba ietvaros iegūtie rezultāti ziņoti 10 starptautiskās konferencēs, publicētas 11 paplašinātās tēzes, sagatavota
viena starptautiski citējama publikācija.
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Wood durability is one of the most essential properties that restrict its applicability in increased biodegradation
risk conditions and diminish the competitiveness with other construction materials. In Latvia, as in Europe, the wood of
commercially applicable tree species is not durable against biological degradation agents, therefore, protecting treatment
is necessary. Taking into account the environment and health aspects, in the recent years, the use of traditional chemical
preservatives has been substantially restricted, therefore, alternative solutions are intensively looked for, and modification
methods are developed. An analysis of information testifies – although modified wood is expensive, it has good market
prospects, especially taking into account political solutions, which are directed to diminishing utilisation of fossil raw
materials and more extensive use of renewable materials in the context of global warming and carbon sequestering,
and sparing of tropical forests. Thermal modification methods represent a comparatively less expensive alternative for
chemical protection. Their most essential attractions are complete denial from the use of chemicals, and comparatively
simple technological equipment and processes. Owing to these circumstances, thermal modification within approximately
10 years has reached the volumes of industrial production. The distinctions of thermal modification methods are the
modification medium and the parameters of the technological processes.
The aim of the work was to develop a modification method for improving the durability properties of hardwood,
especially alder wood, so that to expand its applicability, partially replacing the most valuable softwood. A study of the
information on the advantages and drawbacks of modification methods from the environment and technological aspects
as well as the product quality and expenditures points of view, hydrothermal modification has been chosen as the most
suitable one in Latvia’s conditions. The task of the study was to optimise the modification treatment conditions, reaching
a compromise between the improvement of the biodurability properties and mechanical strength losses. Modification was
carried out in a WTT experimental laboratory device under elevated pressure conditions at the modification temperatures
in the range from 140 to 180oC, and treatment time 1 or 3 h. The samples’ mass, volume and density changes were
characterised, and bending strength and durability against rot fungi in laboratory and out-door conditions were established.
To understand the changes in wood caused by the thermal action, the chemical composition and structure of modified
wood were analysed by chemical and instrumental methods.
With increasing modification temperature, mass losses grow, wood density and, to a small extent, the samples’
volume decrease. wood cell wall density (1.44 g/cm3) for alder, in contrast to other soft hardwood species, practically does
not change upon modification. The results of laboratory biodurability tests performed on white (Coriolus versicolor) and
brown (Coniophora puteana, Poria placenta) rot fungi testify that, after the treatment at 160oC/1 h, the wood becomes
medium-durable against rot fungi (durability class 3), but that modified at 180oC/1 h becomes very durable (class 1).
In this case, these properties are retained also after washing with water; respectively, their long-term stability under the
action of atmospheric precipitation can be forecasted. Thermal action changes the wood strength properties. Modifying
in regimes that ensure the improvement of biodurability, bending strength for alder decreases by ~30%, and the wood
becomes more brittle. The surface of alder samples modified at the temperature ≥160oC adsorbs water more slowly. The
hydrophobicity obtained in high moisture conditions somewhat decreases, the structure is relaxed and becomes stable.
With increasing modification temperature, the amount of the acetone extracted compounds grows, the hemicelluloses
content decreases, the relative lignin content increases and a more thermally stable cellulose structure is formed. Essential
changes in the chemical composition occur at the temperature ≥170oC. Tests in outdoor conditions have been started,
which allow forecasting the wood changes as a result of environmental impacts.
The obtained results make it possible to conclude that, in the hydrothermal modification of alder at the temperature
160-180oC, a decorative material with an improved biodurability against rot and stain fungi as well as a lower moisture
absorption is obtained. The treatment in such conditions decreases the bending strength by ~30%.
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MĪKSTO LAPKOKU KOKSNES
IZMANTOŠANA PALIKTŅU KOKA KONSTRUKCIJĀS
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
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Daudziem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar dažādu koka sugu taras materiālu, paliktņu vai to sagatavju
ražošanu un eksportu trūkst izsmeļošas tehniskās informācijas par Latvijā augušās mīksto lapkoku koksnes
(apses un baltalkšņa), kā arī skujkoku koksnes (priedes un egles) mehāniskajām īpašībām. Jāuzsver, ka
pētījumi par mīksto lapu koku koksni ir veikti salīdzinoši maz, jo galvenā uzmanība visu laiku tikusi
pievērsta skujkokiem. Lai attīstītu paliktņu ražošanu, ir nepieciešams zināt izmantojamās koksnes
robežstiprības rādītājus, lai, saņemot nestandarta paliktņu pasūtījumus no patērētāja, varētu ātri un efektīvi
izveidot šo paliktņu specifikāciju, lietderīgi izmantojot koksni, izgatavojot paliktni ar tam nepieciešamajiem
rādītājiem. Taras materiāli tiek izmantoti dažādās slogotās konstrukcijās, uz paliktņiem parasti novieto
dažādus metāla, keramikas izstrādājumus, būvelementus, pārtikas preces un citas rūpniecības preces. Nereti
šo izstrādājumu masa ir ļoti liela un koncentrēta, tādēļ ir svarīgi zināt koksnes robežstiprības rādītājus un
pieļaujamās slodzes, lai konstrukcija spētu izturēt tai uzkrauto smagumu. Ņemot vērā iepriekš minētos
apsvērumus, pētījuma mērķis ir, izpētot paliktņu dēlīšu robežprības liecē un elastības moduļa sakarību četru
punktu liecē, izstrādāt nesagraujošu pārbaudes metodi paliktņu nestspējas prognozēšanai, kā arī izstrādāt
datorprogrammu paliktņu nestspējas noteikšanai.

Latvijā ar salīdzinoši nelielām investīcijām un vienkāršām tehnoloģijām tiek ražota koka tara- sagataves, paliktņu
konstrukcijas. To galvenokārt ražo mikro vai mazie uzņēmumi. Paliktņu un to sagatavju ražošanai Latvijā izmantomaza diametra (10...16 cm) skujkoku (egles un priedes) apaļos sortimentus un lapkoku (galvenokārt parastās apses un
baltalkšņa) taras klučus ar diametru 10...40 cm, kā arī zāģētavu piegādātos plānos malējos dēļus biezumā 14...19 mm.
Paliktņu ekspluatācijas procesā būtiska ir to stiprība, kā arī nestspēja. Kā rāda literatūras pētījumi, paliktņa stiprība lielā
mērā ir atkarīga no sagatavju stiprības un elastības rādītājiem. Tā kā dažādu koka sugu koksnes minētie rādītāji ir atšķirīgi,
tad paliktņu konstrukcijās izmantojamo sagatavju šķērsgriezuma izmēri ir atkarīgi ne tikai no slodzes lieluma, rakstura
un ekspluatācijas apstākļiem, bet arī no izmantojamās koksnes robežstiprības raksturlielumiem. Pieaugot materiāla
šķērsgriezuma izmēriem, pieaug koksnes vainu klātbūtne, kas atstāj tiešu ietekmi uz materiāla fizikāli mehāniskajām
īpašībām. Tādēļ jāveic izzināšanas process, lai ražošanas plūsmā tikai palielinātu produkcijas kopējo lietderīgo iznākumu,
bet ar pamatotiem pētījuma datiem pierādītu lētāko un ātraudzīgo koku sugu- baltalkšņa un apses, kvalitatīvās un
paaugstinātas pievienotās vērtības materiālu izmantošanas iespējas paliktņu konstrukciju izgatavošanā.

Materiāli un metodes
Pētījumi veikti ar matemātiskām aprēķinu un datora modelēšanas, kā arī ar eksperimentālo datu iegūšanas metodēm
trijos etapos: 1) baltalkšņa (Alnus incana L. Moench) un apses (Populus tremula L.) paliktņu sagatavju šķirošana pēc
kvalitātes un fizikāli mehānisko īpašību noteikšana; 2) paliktņu konstrukciju elastības un nestspējas noteikšana un
nesagraujošās pārbaudes metodes izstrāde; 3) paliktņu nestspējas aprēķinu metodes izstrāde un pārbaude. Pētījumu
veikšanai atlasītas paliktņu sagataves, un paliktņi sagatavoti paliktņu ražotnē. Vizuālai šķirošanai izmantotas standarta
LVS EN 12246 (2001) prasības. Šis standarts nosaka, ka sagataves tiek iedalītas P1 un P2 kvalitātes šķirās. Paliktņu
sagatavju šķirošana veikta pēc “Alternatīvā paņēmiena” metodes, ievērojot standarta LVS EN 1310 (2000) prasības, kas
nosaka, ka zaru aizņemtais laukums jāuzmēra paliktņu sagataves platajā skaldnē.
Paliktņu sagatavju robežstiprības pārbaudes veiktas saskaņā ar standarta LVS EN 408 (2003) prasībām, ar spēka
pielikšanu divos punktos, izmantojot materiālu stiprības pārbaudes iekārtu ZWICK/Z100. Pētījuma rezultātā noteiktas
arī robežstiprības un elastības moduļa liecē normatīvās (5% kvantiles) vērtības, kuras nepieciešamas paliktņu sagatavju
šķērsgriezuma izmēru aprēķināšanai. Blīvuma noteikšana veikta saskaņā ar standartu ISO 3131 (1975) prasībām.
Eksperimentu rezultātā iegūto robežstiprības un elastības rādītāju ticamības aprēķins veikts izmantojot variāciju statistikas
metodi. Augstākminētie parametri, kā arī regresijas vienādojumi un korelācijas koeficients, aprēķināti, izmantojot
datorprogrammas Microsoft EXCEL palīgrīku Analyze-it. Ar šo programmu iegūti arī grafiskie, īpašību savstarpējo
sakarību attēli.
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Rezultāti
Pētījumā vispirms apskatīta paliktņu sagatavju kvalitāte, nosakot koksnes vainas, izmantojot standarta LVS EN
12246 (2001) prasības. Analizējot pētījumā iegūtos datus, baltalkšņa koksnes paliktņu sagataves 22.9% gadījumu tiek
brāķēts bioloģisku bojājumu dēļ (visbiežāk trupes dēļ), bet neskatoties uz to, P1 kvalitātes šķirā ietilpst 62.5% baltalkšņa
paliktņu sagataves. Parastās apses sagatavēs sastopamā trupe un zari mēdz būt virs pieļaujamās normas, brāķis sastāda
20.8%, bet neskatoties uz to, apsei P1 kvalitātes šķirā ietilpst 67% [1].
Tabula 1. Apses un baltalkšņa paliktņu sagatavju sadalījums pa kvalitātes šķirām
Koksnes vainu sastopamība, %
Koksnes vainas

Parastā apse

Baltalksnis

P1(%)

P2(%)

Brāķis

P1(%)

P2(%)

Brāķis

-

-

-

-

-

-

1.1 Zari- saaudzis, daļēji saaudzis

45.1

11.4

3.8

29.9

12.3

4.5

1.2.Zari- trupējis izkrītošs

12.8

-

0.6

13.3

0.4

-

1.3. Krusta zars

3.7

-

-

6.9

-

-

2.Serde, vaļēja vai slēgtā

-

-

-

-

-

-

3. Plaisas

-

-

-

-

-

-

3.1.Platās skaldnes plaisas

-

-

-

-

-

-

3.1.Caurejošās plaisas

-

-

0.2

-

0.6

0.5

1. Zari

4. Sveķu ligzdas

-

-

-

-

-

5. Mizas ieaugums

0.3

-

0.2

-

-

7.5

6. Sēņu bojājumi (izņemot zilējumu)

2.1

-

10.9

5.7

0.1

6.6

-

-

-

-

-

-

7. Aktīvie kukaiņu bojājumi
8. Tumšās kukaiņu ejas
9. Lokmalas
Kopā:

-

-

-

-

-

-

3.0

0.8

5.1

6.7

1.2

3.8

67.0

12.0

20.8

62.5

14.6

22.9

Lai noteiktu paliktņu sagatavju fizikāli mehāniskās īpašības, paraugi sagatavoti atbilstoši standarta LVS EN 408
(2003) prasībām robežstiprības noteikšanai četru punktu liecē. Vidējā robežstiprība liecē apses paliktņu sagatavju P1
kvalitātes šķirai ir 68.7 MPa, bet P2 šķirai tā ir par 23.1% zemāka- 52.8 MPa. Vidējā robežstiprība liecē baltalkšņa sagatavju
P1 kvalitātes šķirai ir 62.8 MPa, bet P2 šķirai tā ir par 23.6% zemāka- 48.0 MPa. Salīdzinot iegūtos datus, baltalkšņa un
parastās apses koksnes P1 šķiras paliktņu sagataves robežstiprības un elastības moduļa liecē vērtības, baltalkšņa koksnei
tās ir zemākas- robežstiprība liecē vidēji par 6.4%; bet elastības modulis liecē par 16.2 %. Salīdzinot baltalkšņa un apses
koksnes P2 kvalitātes šķiras paliktņu sagataves robežstiprības un elastības moduļa liecē vērtības, baltalkšņa koksnei tās ir
augstākas- robežstiprība liecē vidēji par 6.1 %, bet elastības modulis liecē vidēji par 14.1% [2-3].

Tabula 2. Parastās apses un baltalkšņa paliktņu sagatavju robežstiprības rādītāji liecē pie koksnes mitruma W=12% un
W=20%
Rādītāji

Paliktņu sagataves bez koksnes vainām
Paliktņu sagataves ar koksnes vainām
Paliktņu sagataves bez un ar koksnes vainām
Paliktņu sagataves (LVS EN 12246 Pl šķira)
Paliktņu sagataves (LVS EN 12246 P2 šķira)
Paliktņu sagataves bez koksnes vainām
Paliktņu sagataves ar koksnes vainām
Paliktņu sagataves bez un ar koksnes vainām
Paliktņu sagataves (LVS EN 12246 Pl šķira)
Paliktņu sagataves (LVS EN 12246 P2 šķira)

Robežstiprība liecē
fb 12 pie 12% mitruma (5% kvantiles
vērtība), MPa
Parastā apse
81.6 (54.0)
56.6 (38.3)
69.1
68.7
52.8
Baltalksnis
76.4 (53.7)
60.3 (43.2)
68.4
62.8
48.0

Robežstiprība liecē
fb 20 pie 20% mitruma, MPa
58.8
40.8
49.8
49.4
38.0
55.0
43.4
49.2
45.2
34.6

111

Tālāk veikti pētījumi paliktņu konstrukcijām (platums 1200 mm, garums 600 mm) , kuri izgatavoti paliktņu ražotnē.
Paliktņu konstrukcijai izmantoto dēlīšu šķērsgriezuma izmēri redzami 1.attēlā. Tā kā paliktņus paredzēts izmantot 2.ekspluatācijas
režīmam (mitriem apstākļiem), tad tika veikta pārbaudāmo paliktņu partijas aklimatizēšana pie t=20 °C un W=85%.

1. att. Paliktņa dēlīšu šķērsgriezuma izmēri: h- virsējā dēlīša platums; b- virsējā dēlīša biezums; h1- šķērsdēlīša
biezums; H- klucīša biezums; h2- apakšējā dēlīša biezums; b2- apakšējā dēlīša platums; G- paliktņa platums.
Rezultātā noskaidroti paliktņu konstrukciju elastības, stiprības un nestspējas rādītāji, kā arī aprēķināta paliktņu
konstrukciju savienojumu ietekme uz augstāk minētajiem rādītājiem. Noteiktā dēlīšu elastības moduļa un paliktņu
robežstiprības sakarība- izmantota datorprogrammas izstrādei paliktņu robežstiprības prognozēšanai [4-5]. Pētījuma
rezultātus var izmantot paliktņu ražošanas procesā, tehnoloģiskajā līnijā ieviešot attiecīgu pārbaudes iekārtu paliktņu
nestspējas prognozēšanai (skat. 2. attēlu). Šī veltnīšu transportiera caurlaides tipa pārbaudes iekārta būtu kā pēdējā
tehnoloģiskā operācija paliktņu ražošanas procesā. Paliktņu slogošana tiktu veikta elastīgo deformāciju robežās pēc 2.
attēlā redzamās slogošanas shēmas. Paliktņu slogošanas rezultātā tiktu noteikta paliktņu dēlīšu materiāla izlieces rādītājs,
kurš ir noteicošais faktors, lai tos šķirotu pēc paliktņa nestspējas.

2. att. Paliktņu nestspējas pārbaudes iekārtas shēma: 1- augšējā novietojuma slogošanas traversa; 2- apakšējā
novietojuma slogošanas traversa; 3- paliktnis; 4- veltnīšu transportieris
Paliktņu aprēķinu programma ir izveidota izmantojot programmēšanas valodu C# (C sharp). Aprēķinu programma
ir veidota tā, lai lietotājam būtu viegli saprotama un izmantojama. Galvenie soļi redzami 3. attēlā.

3. att. Paliktņu pārbaudes datorprogrammas lietošanas shēma
Papildinājumi ir viegli pievienojami, jo programma sastāv no pievienojamiem modeļiem. Piemēram, ja izstrādāts
aprēķins atšķirīgas konstrukcijas paliktņiem, tas kā modelis tiek pievienots programmas pamatbāzei. Tas ļauj viegli
uzlabot un pilnveidot programmas darbību, neiejaucoties programmas struktūrā. Datu ievades daļā tiek ievadīti dati,
kuri nepieciešami aprēķiniem, kā arī vizuāli tiek atspoguļots paliktnis, pēc ievades laukā pieprasītajiem datiem. Tas ļauj
samazināt kļūdaini ievadīto datu iespēju un ļauj vieglāk lietotājam orientēties programmā, garantējot pareizu aprēķinu
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rezultātu. Pārvietojoties pa ievades laukiem, tiek vizuāli attēlota vieta paliktnī un norādītas tās vietas, kuru izmērus ir
nepieciešams ievadīt. Paliktņu aprēķinos ir iestrādāta metodika, ka augšējo dēlīšu platums var atšķirties. Lai aprēķini būtu
precīzi, programmā ir iestrādāta tabula, kurā ievada visu augšējo dēlīšu izmērus (tikai gadījumā, kad tie atšķiras). Katram
paliktnim tiek aktivizēti tikai tie ievades lauki, kuri nepieciešami aprēķiniem. Datu ievades daļā ir papildus radītāju izvēles
logs, kurā ir jāizvēlas koku suga, drošības koeficients, kurš koksnes materiāliem ir γM= 1.3 un ekspluatācijas apstākļi,
kurus iedala trīs klasēs. Veicot visu iepriekš minēto datu ievadi, veic šo datu apstiprināšanu, un rezultāti tiek atspoguļoti
aprēķinu daļā- aprēķinu robežstiprība un izliece milimetros, kā arī paliktņa sagrāves spēks, papildus tiek parādīti attēli,
kas vizuāli ļauj labāk saprast aprēķināto rādītāju. Iegūtos aprēķinu rezultātus var eksportēt uz MS Word programmu.
Eksportēšanas funkcija ir iebūvēta aprēķinu programmā. Izmatojot MS Word iespējas, aprēķinu rezultātu formu var
izdrukāt, nosūtīt pa e-pastu vai saglabāt. Izmantojot aprēķinu programmu, var viegli variēt ar materiālu izmēriem un
noteikt, kādām slodzēm konkrētais paliktnis ir paredzēts. Tas ļauj ietaupīt materiālu patēriņu, kā arī konstruēt paliktni ar
nepieciešamiem šķērsgriezuma izmēriem konkrētām slodzēm.

Secinājumi
1. Veikta paliktņu sagatavju šķirošana kvalitātes šķirās P1 un P2 atbilstoši standarta LVS EN 12246 prasībām ar
mērķi- noteikt katras kvalitātes šķiras īpatsvaru. Parastās apses paliktņu sagatavju P1 kvalitātes šķirā ietilpst 67%,
P2 kvalitātes šķirā ietilpst 12%, bet brāķu īpatsvars ir samērā liels, un tas sastāda 20.8%. Baltalkšņa paliktņu
sagatavju P1 kvalitātes šķirā ietilpst 62.5%, P2 kvalitātes šķirā ietilpst 14.6%, bet brāķētās sagataves sastāda
22.9%.
2. Paliktņu sagatavju stiprības rādītāji pie koksnes mitruma 12% ir atkarīgi no kvalitātes šķiras: parastās apses
koksnes paliktņu sagatavju vidējā robežstiprība liecē P1 šķirai ir 68.7 MPa, bet P2 šķirai tā ir par 23.1 % zemāka52.8 MPa; baltalkšņa koksnes paliktņu sagatavju vidējā robežstiprība liecē P1 šķirai ir 62.8 MPa, bet P2 šķirai tā
ir par 23.6% zemāka- 48.0 MPa.
3. Pētījuma rezultāti- dēlīšu elastības moduļa un paliktņu stiprības sakarība un izstrādātā datorprogramma, lietojot
programmēšanas valodu C# (C sharp), izmantojama paliktņu stiprības prognozēšanai atkarībā no dēlīšu izmēriem,
koksnes mehāniskajām īpašībām un ekspluatācijas apstākļiem.
4. Pārbaudes brīdī noteiktā vidējā pretestības momenta pieaugums, ko dod paliktņu konstrukcija, salīdzinot ar augšējo
dēlīšu pretestības momentu gan skujkoku, gan lapu koku paliktņiem ir tikai 2 reizes.
5. Pētījuma rezultāti var tikt izmantoti izstrādājot attiecīgu iekārtu paliktņu nestspējas noteikšanai, kas iekļaujama
paliktņu ražošanas procesa tehnoloģiskajā līnijā.

Pateicība
SIA „MARKO KEA” par paliktņu sagatavju paraugu sagatavošanu un paliktņu konstrukciju izgatavošanu.
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WOODEN PALLETS CONSTRUCTIONS USING SOFT HARDWOODS
Uldis Spulle, Henn Tuherm

Latvia university of Agriculture, Jelgava, Latvia
uldis.spulle@e-koks.lv
For pallets and their components production in Latvia are used small diameter (10... 16 cm) softwood (spruce
and pine) round assortments and hardwood (mainly, aspen and grey alder) packaging logs diameter of 10...40 cm or thin
outer boards provided by saw mills with thickness of 14...19 mm. It must be also considered that the number of research
done about hardwood usage is small because attention as always paid to softwoods. It is important not only increase of
the usefulness but also as many as possible uses of the cheaper and more rapidly growing wood for example grey alder,
aspen a.o. In exploitation process of pallets resistance and load carrying capacity are both the most important part. Since
mentioned characteristics of various woods differ then in pallet constructions the size of crosscut used in components of
the wood depends not only on load, characteristic properties and exploitation conditions but also on scale of characteristic
strength. For fast and strategically forecasting of dimensional crosscut a computer program, as well as non destructive
method for sorting the pallets according to load carrying capacity were developed. Research according to the aim and
tasks was done using mathematic calculations and computer modeling, as well as experimental methods of gaining data.
Pallets used for the research where picked up of pallets which were produced in a pallet production unit. In order to
carry out the bending strength research of pallets components it was necessary also to sort them according to quality
categories of LVS EN standard requirements 12246. Pallets components are divided into P1 and P2 quality categories.
Sorting of components of pallets is done according to “Alternative method”, which states that the area of the crosscut is
to be surveyed on the wide side of pallet’s component. It was studied that the most common wood defect is branches~
80%. In further studies the limit tests to pallets components was carried out to pallets components without wood defects
and to components with defects. In order to define the mechanical properties tests were carried out using methods of
LVS EN 408 standard by using universal testing machine ZWICK/Z100. Mechanical properties in bending of pallets
components without wood defects are higher than to those with wood defects: bending strength by 30.6%, modulus
elasticity in bending 42.7%. An average value of bending strength to Pl category is 68.7 MPa, to P2 category it is by 23.1%
lower - 52.8 MPa. Mechanical properties in bending of pallet components without wood defects are higher than to those
with wood defects: bending strength by 21.1%, modulus of elasticity in bending by 20.4%. An average value of bending
strength to Pl category is 62.8 MPa, to P2 category it is by 23.6% lower- 48.0 MPa. In order to insure the guaranteed
quality of pallets load carrying capacity it would be advisable to sort out components by loading the pallet construction
within elastic deformation boundaries. As the result of studies the computer program forecasting the pallets load carrying
capacity was developed, as well as non destructive method to define pallet load carrying capacity that is possible to use
in technological production process for sorting pallets. From the point of view of exploitation significant requirements
of pallets are resistance and load carrying capacity. The pallets meant for experimental research were produced in the
Pallet Company. In the current research pallets were examined for using in the second exploitation class. Research result
may be used in the pallets production by introducing in technologic line according to the testing machine for forecasting
the pallets load carrying capacity. This roller transporter passing type testing machine would be as the last technologic
operation in the pallets production process. After assortment pallets would be assorted according to their load carrying
capacity and placed in assortment places. Pallets calculation program is developed by using the programming language
C# (C sharp). Calculating program is formed to be user friendly- easy to operate and understand. When activating pallets
testing buttons, on the screen a new window of computer program is opened in which one can choose the type of pallet’s
construction. Currently in this calculation method there are calculations for four-way pallet, it may be lifted from front
and from side. Additions are easy to attach because the program consists of attaching models. For example, if there is
a calculation for different construction pallet, it as a model is attached to base of the program, which allows improving
and perfecting the performance of the program without interfering in its structure. By using the calculation program it is
easy to work with sizes of materials and detect for what kind of load every particular pallet is meant for. It allows saving
material usage and building a pallet with necessary crosscut sizes for particular loads.
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DENDROLIGHT TIPA VIEGLĀS PLĀTNES NO MĪKSTO LAPKOKU
KOKSNES
DENDROLIGHT BOARS PRODUCED FROM ASPEN WOOD
Jānis Iejavs*, Uldis Spulle, Andrejs Domkins, Edgars Bukšāns

Latvijas Lauksimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
* janis.iejavs@e-koks.lv
Pēdējos gados, saistībā ar jaunu rūpnīcu atvēršanu Austrijā un plāniem atvērt atvieglotu konstrukciju plātņu rūpnīcu
Latvijā, arvien plašāku atpazīstamību pasaulē iegūst atvieglotas konstrukcijas šūnplātnes ar firmas zīmi DendroLight.
DendroLight tipa šūnplātnes līdz šim izgatavotas no egles masīvkoksnes iekšējā slāņa un saplākšņa, masīvkoksnes,
kokskaidu plātnes vai cita materiāla ārējām kārtām. Šī veida plātņu blīvums tiek samazināts, iestrādājot masīvkoka iekšējā
slānī rievas, kā rezultātā iekšējais slānis iegūst šūnveida struktūru.
Atskaites periodā uzsākts pētījums par DendroLight tipa atvieglotas konstrukcijas plātnēm no apses koksnes.
Dažāda veida atvieglotas konstrukcijas šūnplātnes tiek plaši pielietotas mēbeļu ražošanā, iekšējā apdarē, durvju ražošanā,
transportlīdzekļu būvniecībā un nesošo konstrukciju izgatavošanā.
Pētījums nepieciešams, lai izpētītu, eglei alternatīva, Latvijā augoša lapu koka – apses (Populus tremula L.)
izmantošanas iespējas atvieglotas konstrukcijas šūnplātņu izgatavošanā. Pētījuma mērķis: izpētīt ar apses un saplākšņa
virskārtu pārklātu apses šūnplātņu fizikāli-mehāniskās īpašības.
Pētījuma veikšanai tika izvirzīti un veikti sekojoši uzdevumi: literatūras analīze par DendroLight tipa šūnplātņu
izgatavošanas tehnoloģiju, pārbaudes metodēm un fizikāli-mehāniskajām īpašībām; apses koksnes šūnplātņu izgatavošanas
tehnoloģijas izstrāde, apses šūnplātnes paraugu izgatavošana un to fizikāli-mehānisko īpašību noteikšana; pārbaudēs
iegūto rezultātu analīze un salīdzināšana ar no egles koksnes izgatavoto šūnplātņu fizikāli-mehāniskajām īpašībām.
DendroLight tipa plātņu izgatavošanai no apses koksnes tika izmantoti sekojoši izejmateriāli: garumā līmētas
apses sagataves – plātnes iekšējo slāņu izgatavošanai; garumā līmētas apses sagataves un trīskārtainais bērza saplāksnis
ārējā slāņa izgatavošanai. Plātņu iekšējo un ārējo slāņu līmēšanai izmantotas divu veidu līmes: poliuretāna līme DANA
PU 2116 un polivinilacetāta līme DANAFIX 447.
Iegūto jauno apses plātņu pārbaude veikta saskaņā ar aktuālajiem plātņu un kokmateriālu testēšanas standartiem
nosakot sekojošus plātnes rādītājus: mitrumu, blīvumu, uzbriešanu biezumā pēc 24 h izturēšanas ūdenī, slāņu stiprību
perpendikulāri plātnes plaknei, trīspunktu robežstiprību un elastības moduli liecē, kā arī četrpunktu robežstiprību liecē.
Svarīgākie secinājumi: Izgatavojot Dendrolight tipa plātnes no apses koksnes, to vidējais blīvums ir 325 kgּm-3
(ar apsi ārējā kārtā) un 358 kgּm-3 (ar saplāksni ārējā kārtā). Apses šūnplātnes pēc 24 h izturēšanas ūdenī vidēji biezumā
uzbriest par 2 %, tāpat kā egles koksnes šūnplātnes ar egli ārējā kārtā. Pastāv cieša sakarība starp apses šūnplātņu stiepes
stiprību perpendikulāri plātnes plaknei un trīspunktu, kā arī četrpunktu robežstiprību liecē.

Materiāli un metodes
Atvieglotas konstrukcijas apses plātņu izgatavošanai iepirktas rūpnieciski izgatavotas garumā saaudzētas apses
koksnes sagataves ar nominālajiem izmēriem 30x90x1500 mm un kopējo apjomu 1,5 m3. Sagataves līmētas garumā
izmantojot ķīļtapu savienojumu, kuru raksturo sekojoši parametri: ķīļtapas garums - 10 mm; tapas solis 3,8 mm; pielaide
tapas galos 0,6 mm. Sagatavju vidējais mitrums piegādes brīdī 10 %. Sagatavju līmēšanai garumā izmantota D4 grupas
polivinilacetāta līme RAKOLL PVAC 3. Ķīļtapu savienojumi redzami sagatavju platajā skaldnē. Plātņu vairogu līmēšanai
biezumā izmantotas nenesošo konstrukciju polivinilacetāta D4 grupas līme DANAFIX 447 un nenesošo konstrukciju
poliuretāna D4 grupas līme DANA PU 2116. Virsējo kārtu pārklāšanai izmantoti divu veidu materiāli: 3 mm biezs
3-kārtainais bērza koksnes saplāksnis un 3 mm biezs apses koksnes slānis. Virsējo kārtu pielīmēšanai pie iekšējā atvieglotās
konstrukcijas apses slāņa izmantotas divu veidu līmes: polivinilacetāta līme DANAFIX 447 un poliuretāna līme DANA
PU 2116.
Atvieglotas konstrukcijas, DendroLight tipa, apses koksnes plātņu izgatavošanas principiālā shēma parādīta 1.
zīmējumā.
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Zīmējums 1. Atvieglotās konstrukcijas apses šūnplātņu izgatavošanas principiālā shēma.
Pēc rūpnieciski izgatavoto apses koksnes sagatavju iegādes, lai panāktu mitruma satura izlīdzināšanos materiāla
šķērsgriezumā un pa garumu, veikta to kondicionēšana standarta atmosfērā (20±2 oC; 65±5 %). Kondicionēšanas procesā
sagatavju vidējais mitruma saturs izlīdzinās ap 12 %. Pēc sagatavju kondicionēšanas veikta to garenfrēzēšana, izmantojot
garenfrēzmašīnu Felder AD 951, iegūstot sagataves ar nominālajiem šķērsgriezuma izmēriem 25x91.6 mm un garumu
1500 mm. Pēc sagatavju garenfrēžēšanas abpusēji pa sagatavju garumu iefrēzētas rievas, skat. 2. zīmējumu. Iestrādāto
rievu dziļums 21 mm, abpusējais rievu solis 6,2 mm, rievas platums 3 mm.

Zīmējums 2. Apses sagatave ar iestrādātām rievām.
Sagatavju līmēšana biezumā un ārējo kārtu pielīmēšana iekšējiem slāņiem veikta, izmantojot divu veidu
vienkomponenta līmes: nenesošo konstrukciju polivinilacetāta līmi DANAFIX 447 (turpmāk tekstā PVA) un nenesošo
konstrukciju poliuretāna līmi DANA PU 2116 (turpmāk tekstā PU). Produkti, kuri līmēti izmantojot minētās PVA un PU
līmes, izmantojami ekspluatācijai iekštelpās ar biežu un ilgstošu tekoša ūdens vai kondensāta ietekmi vai ar atbilstošu
pārklājumu ārpus telpām ar atklātu atmosfēras ietekmi. Šīs līmes pārbaudītas saskaņā ar standarta LVS EN 205 pārbaudes
metodiku un atbilst ekspluatācijas klasei D4 saskaņā ar standarta LVS EN 204 prasībām.
Apses iekšējo kārtu līmēšana biezumā, orientējot kārtas 45o leņķī un iekšējo kārtu aplīmēšana ar saplākšņa un
apses virskārtu, veikta, izmantojot auksto līmēšanas paņēmienu. Līmes patēriņš abos gadījumos noteikts ar svēršanas
paņēmienu. Līmes uzklāšana veikta nemehanizēti ar līmes uzklāšanas rulli. Vidējais līmes patēriņš iekšējo slāņu līmēšanai
biezumā bija 176 gּm-2 PVA un 137 gּm-2 PU līmei, attiecīgi līmes uzklājums virsējo kārtu pielīmēšanai 226 gּm-2 PVA
līmei un 228 gּm-2 PU līmei. Gan iekšējo slāņu salīmēšanas biezumā gan virsējo kārtu pielīmēšana veikta, izmantojot
hidraulisko presi Joos ar presēšanas spiedienu 0,2 MPa. Izturēšanas laiks zem spiediena 60 minūtes polivinilacetāta
līmei un 90 minūtes poliuretāna līmei. Pēc paraugu iekšējo slāņu salīmēšanas, tie vismaz 24 h tika uzglabāti standarta
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atmosfērā (pie temperatūras 20 ± 2 oC, gaisa relatīvā mitruma 65±5 %). Pēc iekšējā slāņa materiāla kondicionēšanas
veikta 34 mm biezu materiāla slāņu sazāģēšana, kuri tālāk izmantoti aplīmēšanai ar apsi vai saplāksni. Pēc apses šūnplātņu
materiāla iegūšanas veikta to atkārtota kondicionēšana standarta atmosfērā, līdz paraugi ieguvuši konstantu masu. Pēc
kondicionēšanas veikta pārbaudes paraugu izgatavošana fizikāli-mehānisko īpašību noteikšanai.
Kopā izgatavotas četru veidu šūnplātnes: 1. veids – iekšējais slānis un ārējā kārta līmēti ar poliuretāna līmi
DANA Pu 2116, ārējā kārta 3 mm apse (grupas apzīmējums PU/A); 2. veids - iekšējais slānis un ārējā kārta līmēti ar
poliuretāna līmi DANA Pu 2116, ārējā kārta 3 mm bērza saplāksnis (PU/S); 3. veids - iekšējais slānis un ārējā kārta līmēti
ar polivinilacetāta līmi DANAFIX 447, ārējā kārta 3 mm apse (PVA/A); 4. veids - iekšējais slānis un ārējā kārta līmēti ar
polivinilacetāta līmi DANAFIX 447, ārējā kārta 3 mm saplāksnis (PVA/S). Katram plātnes veidam fizikālo un mehānisko
īpašību noteikšanai izmantoti vismaz 10 paraugi. Fizikālo īpašību noteikšanai no visām četrām paraugu grupām izgatavoti
120 paraugi, mehānisko īpašību noteikšanai 160 paraugi. Apses šūnplātņu materiāls ar apses un bērza saplākšņa virsējo
kārtu parādīts 3. zīmējumā.

Zīmējums 3. No apses izgatavotas DendroLight tipa plātnes pārklātas ar apsi un saplāksni
Apses šūnplātņu pārbaudes metodes. Gatava produkta - apses šūnplātņu, kuras aplīmētas ar saplāksni vai apses
koksni, mitruma saturs noteikts pirms pārējo fizikāli-mehānisko pārbaužu veikšanas saskaņā ar standarta LVS EN 322
metodiku. Paraugu atlase un izgatavošana: no katra līmes un ārējo kārtu veida ņemti 20 paraugi plātņu mitruma satura
noteikšanai. Kopā pārbaudīti 80 paraugi no četrām paraugu grupām. Mitruma parauga biezums ir vienāds ar plātnes
biezumu jeb 40 mm, parauga platums virsējā slāņa šķiedru virzienā 50 mm un garums 50 mm. Jaunā apses šūnplātņu
materiāla blīvums noteikts saskaņā ar standarta LVS EN 323 pārbaudes metodiku. Katram plātnes veidam blīvuma
noteikšanai ņemti 20 kvadrātveida paraugi ar malas garumu 50x50 mm un biezumu 40 mm. Plātnes uzbriešanas noteikšana
pēc 24 h izturēšanas ūdenī veikta saskaņā ar standarta LVS EN 317 metodiku. Katram plātnes veidam pārbaudīti vismaz
10 paraugi. Stiepes stiprība perpendikulāri plātnes plaknei tika noteikta saskaņā ar standarta LVS EN 319 metodiku, tās
mērķis novērtēt materiāla ārējā slāņa saistīšanos ar plātnes iekšējo slāni divu veidu līmēm un divu veidu ārējiem slāņiem.
Katram plātnes veidam stiepes stiprība perpendikulāri plātnes plaknei noteikta vismaz 10 paraugiem. Trīspunktu elastības
modulis un robežstiprība liecē noteikta saskaņā ar standarta LVS EN 310 metodiku. Izmantoto paraugu biezums ir vienāds
ar plātnes biezumu - 40 mm, paraugu garums šķiedru virzienā 900 mm un paraugu platums 50 mm. Katram plātnes
veidam trīspunktu lieces stiprība un elastības modulis noteikts vismaz 15 paraugiem.
Četrpunktu robežstiprība liecē noteikta saskaņā ar standarta LVS EN 408 punkta 13 metodiku. Pārbaudei
izmantoti paraugi ar biezumu 40 mm, platumu 50 mm un garumu šķiedru virzienā 800 mm. Katram plātnes veidam lieces
robežstiprības noteikšanai izmantoti vismaz 15 paraugi. 			
Datu statistiskajā apstrādē noteikti sekojoši rādītāji: vidējās aritmētiskās vērtības, standartnovirzes un variācijas
koeficienti. Paraugu kopu vidējās aritmētiskās vērtības parāda, kāda pazīmes vērtība raksturo katru vienību, ja pazīmes
absolūto lielumu sadalītu visām vienībām vienmērīgi. Standartnovirze ir datu izkliedes rādītājs, kuram ir tāda pat
mērvienība kā aritmētiskajam vidējam. Variācijas koeficientu izmanto, ja jāsalīdzina lielumi ar dažādu mērvienību
vidējiem aritmētiskajiem vai ar atšķirīgu jēdzienisko saturu. Vidējās vērtības, standartnovirzes un variācijas koeficientus
nosaka četrpunktu un trīspunktu lieces robežstiprībai, trīspunktu elastības modulim, koksnes mitruma saturam, koksnes
blīvumam, uzbriešanai un stiepes stiprība perpendikulāri plātnes plaknei.

Rezultāti
DentroLight tipa apses šūnplātņu pārbaudes rezultāti apkopoti 1. tabulā.
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Tabula 1. Apses šūnplātņu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšanas rezultāti.
Paraugu grupa
Rādītājs

Poliuretāna līme +
apse ārējā kārtā
(PU/A)

Poliuretāna līme +
saplāksnis ārējā
kārtā
(PU/S)

Polivinilacetāta līme
+ apse ārējā kārtā
(PVA/A)

Polivinilacetāta
līme + saplāksnis
ārējā kārtā
(PVA/S)

Mitrums (standartnovirze – s; variācijas
koeficients - v, %), %

10,4
(0,354; 3)

10,2
(0,376; 4)

11,4
(0,370; 3)

11,0
(0,395; 4)

Blīvums
( s; v, %), kgּm-3

332
(12,0; 4)

369
(12,5; 3)

317
(12,1; 4)

347
(13,2; 4)

Uzbriešana biezumā
( s; v, %), %

1
(0,360; 39)

2
(0,264;16)

2
(0,685; 33)

2
(0,464; 27)

0,458
(0,241; 54)

0,860
(0,356; 41)

0,783
(0,253; 32)

0,728
(0,198; 27)

16,2 (3,11; 19)
4270 (190; 4)

19,8 (3,14; 16)
3700 (517; 14)

18,5 (1,68; 9)
4080 (275; 7)

16,6 (2,45; 15)
3300 (129; 4)

12,1
(1,30; 11)

16,2
(1,59; 10)

15,8
(2,09; 13)

14,3
(1,71; 12)

Stiepes stiprība perpendikulāri pret
plātnes plakni
( s; v, %), Nּmm-2
Robežstiprība un elastības modulis
trīspunktu liecē
( s; v, %), Nּmm-2
Robežstiprība četrpunktu liecē
( s; v, %), Nּmm-2

Secinājumi
1. Pēc kondicionēšanas standarta atmosfērā, ar poliuretāna līmi līmētie apses šūnplātņu materiāli, ir ar 1 % mazāku
mitruma saturu, salīdzinot ar apses šūnplātņu materiālu, kurš līmēts izmantojot polivinilacetāta līmi. Salīdzinot
apses un saplākšņa virsējās kārtas ietekmi uz šūnplātņu materiāla mitrumu pēc kondicionēšanas, varam secināt, ka
plātne ar saplāksni ārējā kārtā uzņem mazāk mitrumu nekā plātne, kura pārklāta ar apsi.
2. Izvērtējot pielietotās līmes veida un ārējo kārtu materiāla ietekmi uz apses šūnplātņu blīvumu, varam secināt, ka arī
papildus iekšējā slāņa materiālam (ko pierāda iepriekš veiktie pētījumi) arī līmes veids un šūnplātņu ārējās kārtas
materiāls būtiski ietekmē šūnplātņu blīvumu. Paraugiem, kas līmēti ar poliuretāna līmi blīvums ir (332 kgּm-3
apses paraugiem ar apsi ārējā kārtā; 369 kgּm-3 ar saplāksni ārējā kārtā) lielāks nekā paraugiem, kas līmēti ar
polivinilacetāta līmi (317 kgּm-3 ar apsi ārējā kārtā; 347 kgּm-3 ar saplāksni ārējā kārtā). Visiem četriem iegūtajiem
apses šūnplātņu materiālu veidiem vidējais blīvums ir augstāks salīdzinot ar egles šūnplātņu blīvumu (284 kgּm-3
egles šūnplātnei ar egli ārējā kārtā; 326 kgּm-3 ar saplāksni ārējā kārtā). Salīdzināšanai: apses koksnes vidējais
blīvums pie 12 % mitruma, atkarībā no augšanas apstākļiem, ir robežās no 400 līdz 500 kgּm-3.
3. Visu četru plātņu veidi pēc 24 h izturēšanas ūdenī uzbrieduši biezumā vidēji par 2 %, kas ir tāds pats rādītājs kā
egles šūnplātņu materiālam ar egles pārklājumu ārējā kārtā.
4. Apses šūnplātne ar apsi ārējā kārtā abiem līmes veidiem uzrādījusi zemāku stiepes stiprību perpendikulāri pret
plātnes plakni, salīdzinot ar egles šūnplātni ar egli ārējā kārtā, stiepes stiprību (1,3 Nּmm-2). Tai pat laikā apses
šūnplātne ar saplāksni ārējā kārtā abiem līmju veidiem uzrādījusi augstāku stiepes stiprību salīdzinot ar analogu
egles šūnplātņu materiālu (0,65 Nּmm-2).
5. Nosakot trīspunktu lieces stiprību augstākais rādītājs (19,8 Nּmm-2) iegūts apses šunplātnes virsējai kārtai
izmantojot saplāksni un poliuretāna līmi, augtākais elastības modulis (4270 Nּmm-2) iegūts, izmantojot ārējai
kārtai apsi un poliuretāna līmi. Polivinilacetāta līmei šie rādītāji apses un saplākšņa virsējo kārtu gadījumā ir
zemāki.
6. Apses šūnplātņu materiāla ar apsi ārējā kārtā abiem līmes veidiem četrpuktu robežstiprība liecē ir zemāka par
egles šūnplātņu materiāla ar egli ārējā kārtā robežstiprību liecē (17,9 Nּmm-2). Tai pat laikā, izmantojot ārējā kārtā
abu veidu līmes un saplāksni iegūtā robežstiprība liecē ir trīs reizes lielāka nekā analoģiskai egles šnplātnei (5,41
Nּmm-2).
7. Pētījumu rezultāti liecina, ka apses koksne ir piemērota šūnplātņu izgatavošanai, tādēļ nepieciešams turpināt
pētījumus, lai izstrādātu rekomendācijas konkrētiem pielietojuma veidiem un produktiem, kuros izpaužas tās
priekšrocības.
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DENDROLIGHT BOARS PRODUCED FROM ASPEN WOOD
Jānis Iejavs*, Uldis Spulle, Andrejs Domkins, Edgars Bukšāns, Vilnis Jakovļevs

Latvia Univesity of Agriculture, Jelgava, Latvia
* janis.iejavs@e-koks.lv
Last years the reduced weight cell board with the trade mark of DendroLight has obtained the wide world identification
due both opening some new factories in Austria and intention to open a factory of reduced weight construction board in
Latvia. Up to now DendroLight type cell boards have been produced from the internal layer of spruce solid timber and
plywood, solid timber, particleboard or the external layers of other material. The density of boards of this type is reduced
by sawing grooves into the internal boards of the solid timber. As a result of it the internal layer obtains cell structure.
In the accounting period the research on DendroLight type reduced weight cell board made of aspen (Populus
tremula L.) wood has been initiated. Reduced weight cell board of different types has wide application in furniture industry,
internal cladding, door production, transport manufacturing industry and construction board production as well.
The essential importance of the research is to make out the usage possibilities of aspen wood which is a common
broad-leaved tree in Latvia as an alternative material for spruce in production of reduced weight cell board.
The aim of the research: to investigate the physical and mechanical properties of aspen cell board covered by aspen
and plywood.
To carry out the research the following targets were moved out and performed: analysis of the literature on the
production technology of DendroLight type cell board; test methods and physical and mechanical properties; development
of production technology of the aspen wood cell board; producing samples of cell board and determination their physical
and mechanical properties; analysis of the obtained results and comparing them with physical and mechanical properties
of the spruce cell boards.
In production of DendroLight type board from aspen wood the following raw materials were used: finger jointed
aspen half-finished product - for aspen internal layer producing; finger jointed aspen half-finished product and three layer birch plywood for external layer producing.
There were used two type adhesives for internal and external layer gluing; polyurethane adhesive DANA PU 2116
and polyvinyl acetate adhesive DANAFIX 447.
The test of the newly obtained aspen board was carried out in accordance with the current test standards for board
and timber tests.
The following board parameters were determined: moisture content in accordance with Standard LVS EN 322,
density in accordance with Standard LVS EN 323, swelling in thickness after immersion in water accordance with Standard
LVS EN 312, tensile strength perpendicular to the plane of the board in accordance with Standard LVS EN 319, threepoint bending strength and modulus of elasticity in accordance with Standard LVS EN 310, four-point bending strength
in accordance with Standard LVS EN 408 p.13.
Relevant conclusions: Manufacture Dendrolight type boards of aspen we can get the material with average density
325 kgּm-3 (external layer of aspen wood) and 358 kgּm-3 (external layer of plywood). There are 2 % thickness swelling
of aspen cell boards after 24 hour immersion in water, identical as spruce cell boards, with spruce external layer. There
are good correlation between tensile strength perpendicular to the board plane and three-point and four-point bending
strength.
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GRĪDAS SEGUMI AR UZLABOTĀM FIZIKĀLI MEHĀNISKĀM ĪPAŠĪBĀM
NO LAPKOKU KOKSNES
FLOORINGS FROM HARDWOOD WITH IMPROVED PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES
Kristaps Zīverts, Edgars Bukšāns, Andrejs Domkins, Uldis Spulle

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
kristaps.ziverts@e-koks.lv
Pētījuma mērķis noskaidrot apses (Populus tremula L.) koksnes cietības paaugstināšanas iespējas līdz cieto
lapkoku cietības līmenim, lai mīksto lapkoku koksni būtu iespējams izmantot grīdu segumiem. Uzdevumi
mērķa sasniegšanai ir izstrādāt apses koksnes termo-mehāniskās blīvināšanas režīmu, lai varētu iegūt
blīvinātu un termiski modificētu apses koksni, kuras vidējais blīvumu ir virs 750 kg·m-3, noteikt apses
koksnes sapresēšanās pakāpi, noteikt sapresēšanās vienmērīgumu un noteikt modificētās apses izmēru
stabilitāti paaugstinātos gaisa mitruma apstākļos. Apses termo-mehāniskā blīvināšana veikta ar presēšanas
spiedienu 5 MPa un 6 MPa pie temperatūras 140 oC un 180 oC. Pēc termo-mehāniskās blīvināšanas veikta
apses termiskā modifikācija gāzveida vidē 195 oC temperatūrā. Pētījuma rezultātā iegūts termo-mehāniskās
blīvināšanas režīms, kuru izmantojot var iegūt blīvinātu apses koksni, kuras vidējais blīvums ir virs
750 kg·m-3. Apses koksnei pie presēšanas temperatūras 180 oC sapresēšanās pakāpe ir mazāka nekā pie
presēšanas temperatūras 140 oC. Apses koksnes sapresēšanās pie temperatūras 140 oC ir vienmērīgāka
par sapresēšanās pakāpi pie temperatūras180 oC. Paaugstinātos gaisa mitruma apstākļos termo-mehāniski
blīvinātu un termiski modificētu apses paraugu biezums vidēji palielinās par 6,7 %. Pētījuma rezultātā, no
mīkstā lapkoka - apses, iegūts produkts ar uzlabotām fizikāli mehāniskajām īpašībām, kuru var izmantot kā
grīdas segumu. Ar blīvināšanas un termiskās modifikācijas kombinācijas izmantošanu apsei var rast jaunas
pielietošanas nišas, līdz ar ko palielinās apses pielietošanas iespējas.

Dabīgu koka grīdu segumiem pārsvarā tiek izvēlētas cieto lapkoku koku sugas, jo šo koku sugu koksnes izmantošana
nodrošina grīdas segumu izturību un ilgmūžību. Latvijā un ārpus tās robežām, grīdas segumiem tradicionāli tiek izvēlēta
ozola (Quercus robur L.) un oša (Fraxinus excelsior L.) koksne dēļ tās salīdzinoši augstajām fizikāli mehāniskajām
īpašībām, pateicoties kurām var iegūt ilgmūžīgu un izturīgu grīdas segumu. Viena no svarīgākajām īpašībām koka grīdas
seguma ilgmūžības un izturības nodrošināšanā ir koksnes cietība. Koksnes cietības īpašības ir cieši atkarīgas no koksnes
blīvuma, jo lielāks ir koksnes blīvums, jo augstāka ir koksnes cietība. Tādēļ tradicionāli grīdām pārsvarā tiek izmantoti
cietie lapkoki, tādi kā ozols un osis, kuru vidējais blīvums attiecīgi ir 700 kg·m-3 un 690 kg·m-3.
Lai būtu iespējams izmantot mīkstos lapkokus grīdām un citiem produktiem, kuriem ir būtiska paaugstināta virsmas
cietība, līdz ar to arī materiāla cietība, ir jāpalielina mīksto lapkoku blīvums. Pētījumos ir noskaidrots, ka ar termisko
modifikāciju un ar augstas cietības laku izmantošanu nevar panākt apses un baltalkšņa virsmas cietības palielināšanos
līdz tādam līmenim, kurš būtu vienlīdzīgs ar cieto lapkoku virsmas cietību, līdz ar ko mīksto lapkoku pielietošana grīdās
ir ierobežota. Mīksto lapkoku virsmas cietība ir zema dēļ zemā koksnes blīvuma, salīdzinot ar cietajiem lapkokiem.
Tādēļ vienīgā iespēja kā palielināt mīksto lapkoku virsmas cietību, ir palielināt mīksto lapkoku blīvumu. Mīksto lapkoku
blīvumu iespējams palielināt ar termo-mehānisko koksnes blīvināšanas metodi, bet šādi blīvināta koksne ir izmēru
nenoturīga un paaugstinātos gaisa mitruma apstākļos atgūst savus iepriekšējos izmērus. Lai iegūtu izmēru noturīgu termomehāniski blīvinātu mīksto lapkoku koksni, pēc koksnes blīvināšanas ir jāveic termiskā modifikācija. Izvēloties mīksto
lapkoku blīvuma palielināšanai termo-mehānisko koksnes blīvināšanas metodi kombinācijā ar termisko modifikāciju,
ir iespējams palielināt mīksto lapkoku koksnes cietību un izmēru noturību. Termo-mehāniski blīvinātai un termiski
modificētai baltalkšņa koksnei veicot adhēzijas pētījumus ar lakām, noskaidrots, ka adhēzija starp lakām un termomehāniski blīvinātu un termiski modificētu baltalksni ir lielāka par termo-mehāniski blīvinātas un termiski modificētās
koksnes kohēziju. Termo-mehāniski blīvināta un termiski modificēta mīksto lapkoku koksne ir piemērota lakošanai ar
ūdens bāzes un poliuretāna lakām, un termo-mehāniski blīvinātu un termiski modificētu mīksto-lapkoku koksni iespējams
izmantot grīdu segumiem.

Materiāli un metodes
Materiāls. Termo-mehāniskās blīvināšanas un termiskās modifikācijas paraugu izgatavošana veikta no žāvētiem
apses (Populus tremula L.) dēļiem (1200 mm x 120 mm x 20 mm, garums x platums x biezums). Vidējais apses blīvums,
pie mitruma satura 9 % - 11 %, 440 kg·m-3. Apses dēļi sazāģēti atbilstošos izmēros, lai varētu veikt apses termo-mehānisko
blīvināšanu uz karstās presēšanas preses „JOOS”
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Termo-mehāniskajai blīvināšanai izmantoti apses paraugi (500 mm x 120 mm x 20 mm, garums x platums x
biezums). Pirms blīvināšanas apses paraugi kondicionēti divas nedēļas noteiktos vides apstākļos, temperatūrā 23 oC un
relatīvajā gaisa mitrumā 50 %. Paraugu blīvināšana veikta izmantojot karstās presēšanas presi, kuras presēšanas plātņu
izmēri ir 600 mm x 600 mm. Pārtrauktas, pulsējošas darbības termo-mehāniskās presēšanas cikls sastāv no viena etapa,
kurā vienlaicīgi ar apses koksnes uzsildīšanu notiek blīvināšana. Visā presēšanas cikla laikā presēšanas spiediens un
temperatūra ir nemainīga. Pēc sablīvināšanas, paraugus neatdzesējot, sablīvinātie paraugi tika izņemti no preses. Paraugu
blīvināšana veikta ar presēšanas spiedienu 5 MPa un 6 MPa, pie temperatūras 140 oC un 180 oC un presēšanas spiediena
pulsa izturēšanas laika 30 un 60 sekundes. Atbrīvotu preses plātņu izturēšanas laiks starp presēšanas spiediena pulsiem piecas sekundes.
Termiskā modifikācija. Pēc termo-mehāniskās blīvināšanas sablīvinātajiem apses paraugiem veica termisko
modifikāciju. Termiskā modifikācija veikta gāzveida vidē 195 oC temperatūrā. Termiskās modifikācijas režīms sākts
ar koksnes uzsildīšanu līdz 120 oC temperatūrai. Temperatūrā 120 oC sagataves izžāvēja līdz 0 % mitrumam. Kad
koksne sasniedza 0 % mitrumu, temperatūru paaugstināja līdz 140 oC un pievienoja slāpekļa gāzes padevi termiskās
modificēšanas kamerā. Kad sāka gāzes padevi, temperatūru paaugstināja līdz 195 oC. Kad temperatūra sasniedza 195 oC,
sāka laika atskaiti un 4 stundas veica koksnes termisko modifikāciju slāpekļa vidē. Pēc termiskās modifikācijas slāpekļa
vidē koksni atdzesēja. Slāpekļa padošanu atdzesēšanas fāzē turpināja, līdz temperatūra sasniedza 140 oC, pēc tam gāzes
padevi pārtrauca.
Sapresēšanās pakāpes noteikšanai tika veikta apses paraugu biezuma uzmērīšana pirms presēšanas un pēc
presēšanas. Biezuma uzmērīšanu veica trīs punktos, parauga vidū un abos parauga galos, desmit centimetru attālumā
no dēļa gala. Sapresēšanās pakāpes tālākai datu apstrādei tika izmantota vidējā vērtība no šīm trīs nomērītajām biezuma
vērtībām.
Sapresēšanās pakāpe apses koksnei noteikta pēc sekojošās formulas:

					
kur

C – sapresēšanās pakāpe, %;

C=

R0 − RC
⋅ 100 ,					
R0

(1)

R0 – parauga biezums pirms presēšanas, mm;
RC – parauga biezums pēc presēšanas, mm.
Sablīvināšanās vienmērīgums noteikts, lai noskaidrotu vai parauga vidus slāņi sablīvinās tādā pašā pakāpē kā
ārējie slāņi. Uz parauga galiem tika uzzīmētas līnijas, kuru atstatums vienai no otras 5 mm, ar kurām parauga biezums tika
sadalīts četrās vienādās daļās - divi vidus slāņi, divi ārējie slāņi. Pēc parauga sablīvināšanas slāņu biezums tika nomērīts.
Sablīvināšanās pakāpes aprēķinos ārējiem slāņiem ņemta abu ārējo slāņu vidējā vērtība, un vidējiem slāņiem ņemta abu
vidējo slāņu biezuma vērtība. Apses koksnes ārējo un iekšējo slāņu sapresēšanās pakāpe noteikta pēc 1. formulas.
Izmēru izmaiņu noteikšana paaugstinātos gaisa relatīvā mitruma apstākļos noteikta 12 paraugiem. Paraugu
izmēri (150 mm x 60 mm x 9 mm, garums x platums x biezums). Izmēru izmaiņa noteikta mainoties gaisa relatīvajam
mitrumam no 35 % līdz 85 %. Paraugu izmēri noteikti sekojošajos vides apstākļos:
- temperatūra (20 ± 2) oC, gaisa relatīvais mitrums (35 ± 5) %;
- temperatūra (20 ± 2) oC, gaisa relatīvais mitrums (85 ± 5) %.
Saskaņā ar standartu LVS EN 318 paraugs ir uzskatāms par nokondicionētu, ja tā masa noteiktajos vides apstākļos
neizmainās vairāk par 0.1 % divdesmit četru stundu laikā.
Paraugu izmēru noteikšana veikta ar bīdmēru, kura precizitāte ir 0.01 mm. Biezuma uzmērīšana veikta parauga
centrā 45º leņķī pret parauga sānu malām.
Izmaiņas biezumā aprēķina pēc sekojošās formulas:
		
												

kur

(2)

δ35,85 – parauga biezuma izmaiņa mainoties gaisa relatīvajam mitrumam no 35 % līdz 85 %, %;
l35 – parauga biezums temperatūrā (20 ± 2) oC un relatīvajā gaisa mitrumā (35 ± 5) %, mm;
l85 – parauga biezums temperatūrā (20 ± 2) oC un relatīvajā gaisa mitrumā (85 ± 5) %, mm.

121

Rezultāti
Eksperimentos tika novērots, ka apses termo-mehāniskā blīvināšana vienmērīgāk noris pie presēšanas temperatūras
140 oC nekā pie 180 oC. Termo-mehāniskās blīvināšanas laikā, kad presēšanas temperatūra ir 180 oC un cikla pulsa
izturēšanas laiks 60 sekundes, pārkarsēta tvaika ietekmē, kurš blīvināšanas laikā rodas apses koksnē, lielākajā daļā
paraugu noris mikro sprādzieni „paukšķi”. Veicot apses termo-mehānisko blīvināšanu 140 oC temperatūrā, apse sablīvinās
vienmērīgāk un var iegūt lielāku sapresēšanās pakāpi nekā blīvinot 180 oC temperatūrā. Apses biezums pirms un pēc
termo-mehāniskās blīvināšanas, kurš labi arī parāda sablīvināšanās pakāpi, aplūkojams 1. tabulā. Ja termo-mehāniskās
blīvināšanas cikla pulsa izturēšanas laiks ir 60 sekundes, apse sapresējas mazāk nekā tad, ja cikla pulsa izturēšanas laiks
ir 30 sekundes.
Tabula 1. Apses paraugu biezums pirms un pēc termo-mehāniskās blīvināšanas, kas labi parāda sapresēšanas pakāpi C.
Iekavās uzrādīta standartnovirze
Blīvināšana

Apses parauga biezums, mm

Spiediens, MPa

Temperatūra, oC

5
5
5
5
6
6

180
180
140
140
140
140

Cikla pulsa izturēšanas
laiks, s
30
60
30
60
30
60

Pirms blīvināšanas

Pēc blīvināšanas

20.2 (0.3)
20.1 (0.1)
20.3 (0.2)
20.1 (0.2)
20.1 (0.3)
20.2 (0.1)

14.4 (2.1)
14.7 (1.5)
12.9 (0.5)
14.3 (2.4)
11.7 (0.9)
12.5 (1.2)

Ar termo-mehānisko blīvināšanu blīvinot apsi, apses koksnes ārējie slāņi sablīvinās mazākā nekā iekšējie slāņi. Šis
novērojums ir izskaidrojams ar to, ka sausa koksne blīvinās sliktāk par mitru koksni un blīvināšanas laikā ārējie koksnes
slāņi izžūst ātrāk nekā iekšējie slāņi. Mitra koksne blīvinās labāk par sausu koksni tādēļ, ka temperatūras iedarbībā
ūdens koksni padara plastisku. Salīdzinoši vienmērīga apses ārējo un iekšējo slāņu sablīvināšanās noris pie presēšanas
temperatūras 140 oC un presēšanas cikla pulsa izturēšanas laika 30 sekundes. Apses sablīvināšanās vienmērīgums, kuru
raksturo ārējo un iekšējo slāņu sapresēšanās pakāpes C vidējo vērtību starpība, aplūkojams 2. tabulā.
Tabula 2. Apses ārējo un iekšējo slāņu sapresēšanās pakāpe C. Iekavās uzrādīta standartnovirze
Blīvināšana
Spiediens, MPa

Temperatūra, oC

Cikla pulsa
izturēšanas laiks, s

5
5
5
5
6
6

180
180
140
140
140
140

30
60
30
60
30
60

Apses sapresēšanās pakāpe, %
Ārējo un iekšējo
Ārējie slāņi
Iekšējie slāņi
slāņu vidējo vērtību
starpība
25 (3)
31 (4)
6
23 (5)
30 (3)
7
35 (3)
38 (5)
3
27 (2)
31 (3)
4
40 (3)
43 (2)
3
35 (5)
40 (4)
5

Termo-mehāniski blīvinātas apses vidējo blīvumu virs 750 kg·m-3 var iegūt, kad presēšanas spiediens ir 6 MPa,
temperatūra 140 oC un presēšanas cikla pulsa izturēšanas laiks ir 30 sekundes. Ja termo-mehāniskās blīvināšanas cikla
pulsa izturēšanas laiks ir 30 sekundes, tad var iegūt lielāku apses blīvumu nekā tad, kad cikla pulsa izturēšanas laiks ir 60
sekundes. Termo-mehāniski blīvinātas un termiski modificētas apses blīvums aplūkojams 3. tabulā.
Tabula 3. Apses blīvums pēc termo-mehāniskās blīvināšanas un termiskās modifikācijas. Blīvums noteikts pēc
kondicionēšanas divas nedēļas temperatūrā 23 oC un gaisa relatīvajā mitrumā 50 %. Iekavās uzrādīta standartnovirze
Spiediens, MPa
5
5
5
5
6
6
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Blīvināšana
Temperatūra, oC
180
180
140
140
140
140

Cikla pulsa izturēšanas laiks, s
30
60
30
60
30
60

Blīvums, kg·m-3
679 (60)
591 (73)
716 (78)
660 (50)
776 (77)
725 (75)

Termo-mehāniski blīvinātas un termiski modificētas apses izmēru izmaiņas paaugstinātos gaisa relatīvā mitruma
apstākļos aplūkojamas 4. tabulā. Paaugstinātos gaisa mitruma apstākļos termo-mehāniski blīvinātu un termiski modificētu
apses paraugu biezums vidēji palielinās par 6,7 %.
Tabula 4. Termo-mehāniski blīvinātas un termiski modificētas apses izmēru izmaiņas paaugstinātos relatīvā gaisa mitruma
apstākļos. Iekavās uzrādīta standartnovirze
Blīvināšana
Spiediens, MPa

Temperatūra, oC

5
5
5
5
6
6

180
180
140
140
140
140

Izmēru izmaiņa, %
Cikla pulsa izturēšanas
laiks, s
30
60
30
60
30
60

Biezums

Platums

6.9 (1.1)
5.7 (0.7)
6.9 (0.5)
6.5 (0.9)
7.2 (1.2)
7.1 (0.9)

2.8 (0.3)
2.7 (0.3)
2.8 (0.2)
2.8 (0.3)
2.7 (0.2)
2.7 (0.3)

Secinājumi
1. Veicot apses termo-mehānisko blīvināšanu 140 oC temperatūrā, apse sablīvinās vienmērīgāk un var iegūt lielāku
sapresēšanās pakāpi, nekā apsi blīvinot 180 oC temperatūrā.
2. Ja termo-mehāniskās blīvināšanas cikla pulsa izturēšanas laiks ir 30 sekundes, apses sapresēšanās pakāpe ir lielāka
nekā tad, ja cikla pulsa izturēšanas laiks ir 60 sekundes.
3. Ar termo-mehānisko blīvināšanu blīvinot apsi, apses koksnes ārējie slāņi sablīvinās mazākā nekā iekšējie slāņi.
4. Termo-mehāniski blīvinātas apses vidējo blīvumu virs 750 kg·m-3 var iegūt, kad presēšanas spiediens ir 6 MPa,
temperatūra 140 oC un presēšanas cikla pulsa izturēšanas laiks ir 30 sekundes.
5. Paaugstinātos gaisa mitruma apstākļos termo-mehāniski blīvinātas un termiski modificētas apses paraugu izmērs
biezumā vidēji palielinās par 6,7 %.
6. Termo-mehāniski blīvinātu un termiski modificētu apsi var izmantot grīdas segumiem.
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FLOORINGS FROM HARDWOOD WITH IMPROVED PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTiES
Kristaps Zīverts, Edgars Bukšāns, Andrejs Domkins, Uldis Spulle

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
kristaps.ziverts@e-koks.lv
The aim of the research was to find out the possibility to increase the wood hardness of an aspen tree (Populus
tremula L.) up to the wood hardness level of hardwood trees in order it would be possible to use the wood of low density
hardwood trees for the flooring. The objectives for the achievement of the aim are to develop the conditions for the thermomechanical densification of aspen tree to obtain the densified and thermally modified wood of aspen tree with the average
density level above 750 kg·m-3; to determine the compression-set of an aspen tree, the evenness of compression-set and
the durability of the modified aspen tree size under the conditions of increased air humidity level. The thermo-mechanical
densification of aspen tree is performed under the pressing pressure 5 MPa and 6 MPa at the temperature 140oC and
180oC. After the thermo-mechanical densification of aspen tree there was performed the thermal modification of aspen
tree in the gasiform environment at the temperature 195oC. As a result, there are obtained the conditions for the thermomechanical densification by means which it is possible to obtained the densified aspen tree wood with the average density
level above 750 kg·m-3. The pressing degree of an aspen tree wood at the temperature 180oC is lower than at the pressing
temperature 140oC. The pressing of aspen tree wood at the temperature 140oC is more even than the pressing degree at
the temperature 180oC. Under the increased air humidity conditions, the thickness of thermo-mechanically pressed and
thermally modified aspen tree samples increases on average for 6.7%. As a result of the research, out of the low density
hardwood — an aspen tree — there was obtained the product with the improved physical-mechanical qualities, which
could be used for flooring. When applying the combination of densification and thermal modification to an aspen tree, it
is possible to find new spheres of application for an aspen tree, and thus the scope of use of an aspen tree is broadened.
For the natural wooden flooring, the species of hardwood are mostly used, because the use of such species of trees
ensures the durability of flooring. In Latvia and also in other countries, the wood of an oak (Quercus robur L.) and ashtree (Fraxinus excelsior L.) is traditionally chosen for flooring due to its relatively explicit physical-mechanical qualities,
which ensure the durability of flooring. One of the most important qualities of flooring for the ensuring of its durability is
the wood hardness. The quality of wood hardness depends on the wood density — the higher is the wood density degree,
the higher is the wood hardness. Therefore for the flooring there are traditionally mostly used the hard broad-leaved trees,
such as an oak and an ash-tree, which average density is 700 kg·m-3 and 690 kg·m-3, respectively.
In order it would be possible to use the low density hardwood for the flooring and other products for which the
higher degree of surface hardness is significant and thus also the hardness of the material, it is necessary to increase the
density of low density hardwood. It was established during the research performed that by means of thermal modification
and use of high-degree hardness lacquer it is not possible to achieve the increase of the surface hardness of an aspen tree
and a white alder up to the level, which would be equal to the surface hardness of hardwood due to which the use of low
density hardwood are limited. The hardness of low density hardwood is low due to the low wood density in comparison to
the hardwood. Therefore the only possibility to increase the surface hardness of low density hardwood is to increase the
density of low density hardwood. It is possible to increase the density of low density hardwood by means of the method
of thermo-mechanical wood densification, but thus pressed wood is of unstable size, and under the conditions of increased
air humidity it recovers its previous size. In order to obtain the thermo-mechanically densified low density hardwood of
a durable size, after the wood pressing it is necessary to modify it thermally. When choosing the combination of thermomechanic wood densification and thermal modification for the density increase of low density hardwood, it is possible to
increase the wood hardness and size durability of low density hardwood trees. When performing the adhesion research
with lacquers on the thermo-mechanically densified and thermally modified white alder wood, it was found out that the
adhesion between the lacquers and the thermo-mechanically pressed and thermally modified white alder is higher than the
cohesion of thermo-mechanically densified and thermally modified wood. Thermo-mechanically densified and thermally
modified wood of low density hardwood is suitable for lacquering by water-based and polyutheran lacquers, and it is
possible to use the thermo-mechanically densified and thermally modified low density hardwood for flooring.
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MĪKSTO LAPKOKU KOKSNES IZMANTOŠANAS IESPĒJAS
ENERĢĒTIKĀ
LOW DENSITY HARDWOOD UTILISATION FOR ENERGY
Kārlis Būmanis, Voldemārs Skrupskis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
karlis.bumanis@e-koks.lv, mfkok@llu.lv
Mūsdienās koksnes izmantošana enerģijas transformācijas procesos ir aktualizējusies sakarā ar klimata
pārmaiņām un fosilo enerģijas avotu pieejamības samazināšanos. Koksne tiek izmantota gan tiešai enerģijas
pārvēršanai iegūstot siltumu, gan koģenerācijas procesā papildus siltumam ražojot elektroenerģiju. Tiek
ieviestas ražošanā tehnoloģijas otrās paaudzes šķidro un gāzveida degvielu ražošanā no koksnes, bet
pētniecība jau koncentrējas uz jaunākas paaudzes tehnoloģiju izstrādi. Eiropas Savienība ir izvirzījusi
nopietnus mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanai, kuru sasniegšanā koksnei ir
būtiska loma. Palielinoties pieprasījumam pēc enerģētiskās koksnes produktiem tirgū, pieaug nepieciešamība
pēc to kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas. Tirgus dalībniekiem nepieciešamas zināšanas par
šo produktu parametriem un īpašībām, un to kvalitātes kontroli. Lai novērtētu mīksto lapkoku koksnes
izmantošanas iespējas enerģētikā, veikti pētījumi par apses, baltalkšņa, hibrīdapses un plantāciju kārklu
parametriem. Ekperimenti veikti izmantojot Eiropas standartizācijas institūcijas (CEN) tehniskās komitejas
TC 335 Solid biofuels izstrādāto tehnisko specifikāciju metodiku. Veikto eksperimentu un aprēķinu rezultāti
parādīja, ka lapkoku koksnes siltumspēja pie 15 % mitruma baltalksnim ir 15,45±0,11 MJ/kg, plantāciju
kārkliem – 15,37±0,13 MJ/kg, parastai apsei – 15,35±0,29 MJ/kg, bet hibrīdapsei – 14,60±0,36 MJ/kg.
Visizdevīgākā koku suga enerģētiskās koksnes ieguvei, ,ja to aplūko no ekonomiskā viedokļa, ir hibrīdapse,
ņemot vērā pieaugumu līdz 15 gadiem (22 m3/ha).
Koksne ir viens no nozīmīgākajiem atjaunojamiem resursiem Latvijā, kurš pašlaik izvirzās priekšplānā gan
ekoloģisku, gan ekonomisku virzītāju ietekmē. Enerģētikas un meža nozares speciālisti ir secinājuši, ka ņemot vērā
ikgadējos Latvijas mežizstrādes apjomus un attīstīto kokapstrādes sektoru, koksnes biomasas izmantošanas apjomu
enerģijas ražošanai varētu palielināt vairākkārtīgi. Turklāt Latvijā ir visi nepieciešamie apstākļi ātraudzīgu kārklu, alkšņu,
apšu un citu koku sugu audzēšanai enerģijas iegūšanai, taču pagaidām, ņemot vērā lielo nesavākto un neizmantoto
mežizstrādes, meža un infrastruktūras kopšanas koksnes atlikumu apjomu, šis potenciāls vēl netiek pienācīgi izmantots.
Uzņēmēji ir uzsākuši saimnieciskās aktivitātes un iegulda ievērojamus finanšu līdzekļus energoresursu sagādes
jomā. Bet bieži vien tas tiek darīts nepietiekošas informācijas apstākļos, nesasniedzot vēlamo efektivitāti laika un
naudas līdzekļu izmantošanā. Šīs nozares attīstībai Latvijā ir nepieciešami plašāki pētījumi par biomasas izmantošanu
enerģētikā, lai varētu novērtēt dažādu enerģētisko koksnes produktu izdevīgumu.

Materiāli un metodes
Koksnes siltumspēja ir ievērojami mazāka par fosilo kurināmo, bet tai tomēr ir savas priekšrocības. Parametri,
kas nosaka koksnes enerģētisko produktu īpašības, ir siltumspēja, ķīmiskais sastāvs, mitrums, blīvums, frakciju
sastāvs, pelnu saturs un sastāvs, pelnu kušanas īpašības, piemaisījumu daudzums. Fizikāli mehāniskās īpašības, kas
tieši ietekmē degšanas procesu ir sekojošas: mitrums, siltumspēja, gaistošo vielu daudzums, pelnu saturs un to kušanas
īpašības.
Bruto siltumspēja jeb augstākais sadegšanas siltums ir absolūtais sadegšanas enerģijas daudzums noteiktam
kurināmā daudzumam, kuru nosaka to sadedzinot skābekļa vidē kalorimetriskajā bumbā pie noteiktiem apstākļiem.
Savukārt zemāko sadegšanas siltumu nosaka atņemot materiālā esošā ūdens iztvaikošanai nepieciešamo enerģijas
daudzumu. Absolūti sausas koksnes siltumspēja svārstās nelielās robežās no 18,7 līdz 21,9 MJ/kg atkarībā no koku
sugas, tomēr skujkokiem šis parametrs vidēji nedaudz augstāks nekā lapkokiem. Bet tā kā koksne, kas paredzēta
enerģijas pārvēršanai, bieži tiek saražota no dažādu koku sugām dažādās proporcijās, kas satur arī mizas, lapas, zarus,
čiekurus un citus piemaisījumus, tad ir ievērojamas novirzes parametros, kas nosaka koksnes enerģētiskās īpašības.
Svaigi cirstā koksnē aptuveni puse ir ūdens. Otra puse sastāv no koksnes, no kuras ap 85 % ir gaistošas vielas,
14,5 % cietais ogleklis un 0,5 % pelnu. Koksnei sadegot tās komponentes pārvēršas ūdens tvaikā (H2O), oglekļa
dioksīdā (CO2), slāpekļa oksīdā (NO2), sēra oksīdos (SO2) un pelnos. Dabiskas izcelsmes koksnē praktiski nav sēra,
tā īpatsvars sasniedz tikai 0,05 %. Zinot koksnes ķīmisko sastāvu, un pieņemot, ka ķīmiskie elementi sadegot saistītā
veidā dod tādu pašu siltuma daudzumu, var aprēķināt kurināmā siltumspēju. Neapšaubāmi lielāko ietekmi uz koksnes
siltumspēju rada koksnes mitrums, jo daļa, pie sadegšanas iegūtās enerģijas, tiek nelietderīgi patērēta mitruma
iztvaikošanai. Siltumtehnisko procesu aprēķinos izmanto koksnes relatīvo mitrumu.
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Koksnes mitrums mainās plašās robežās atkarībā no ciršanas laika, atrašanās vietas, uzglabāšanas ilguma un
veida, kā arī produkta sagatavošanas veida. Mitrums koksnes enerģētiskajiem produktiem var būt robežās no mazāk
nekā 10 % (kokapstrādes blakusproduktiem un tādiem speciāliem koksnes produktiem kā granulas un briketes) līdz 5060 % (ciršanas atliekām). Mitrums ietekmē ne tikai siltumspēju un blīvumu, bet arī uzglabāšanas apstākļus, sadegšanas
temperatūru un izplūdes gāzu apjomu.
Literatūrā ir atrodami dažādi dati par mīksto lapu koku siltumspēju, taču to ir maz, tie nav apkopoti un veikti
salīdzinoši sen. Pašlaik strauji attīstoties zinātnei tiek attīstītas jaunas ātraudzīgo koku sugu šķirnes kā plantāciju kārkli
un hibrīdapse. Ir nepieciešams ar jaunākiem pētniecības paņēmieniem un metodēm noteikt un salīdzināt mīksto lapu koku
siltumspēju un citus enerģijas pārvēršanā būtiskus parametrus. Pētījumā iegūtā informācija palīdzēs labāk orientēties
enerģētiskās koksnes produktu tirgus piedāvājumā, kā arī izvēlēties optimālo koku sugu enerģētiskās koksnes plantāciju
ierīkošanai.
Pētījuma ietvaros tika izvēlētas četras Latvijā izplatītākās mīksto lapu koku sugas: plantāciju kārkli apse, hibrīdapse,
un baltalksnis. Pētījuma laikā tika veikta izvēlēto paraugu atlase, apstrāde, sagatavošana, ķīmiskā sastāva un siltumspējas
noteikšana.
Siltumspējas noteikšanas ar kalorimetrisko metodi pamatā ir pētāmā parauga sadedzināšana kontrolētos
apstākļos un izdalītās siltuma enerģijas aprēķināšana. Pētījumā pielietots SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūts” laboratorijas kalorimetrs. Eksperimenta rezultātā nosaka pētāmā parauga augstāko siltumspēju.
Zemāko siltumspēju, un zemāko siltumspēju pie dotā mitruma aprēķina pēc standarta LVS CEN/TS 14918:2005 „Cietās
biodegvielas. Siltumspējas noteikšanas metode” metodikas.
Koksnes elementsastāva noteikšanas metodes princips ir analizējamā parauga pilnīga oksidācija – sadedzināšana
volframa oksīda (WO2) klātbūtnē un oksidācijas produktu kvantitatīva uztveršana. Koksnes elementsastāva analīze tika
veikta Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā ar automatizētu iekārtu ātrai, bet kvalitatīvai oglekļa, slāpekļa, ūdeņraža
un sēra noteikšanai šķidros un cietos paraugos.

Rezultāti
Augstākā siltumspēja trijām koku sugām ir praktiski vienāda: no 19,88 MJ/kg baltalksnim līdz 19,76 MJ/kg parastai
apsei. Klonētai hibrīdapsei tā ir 18,87 MJ/kg. Līdzīga aina ir vērojama apskatot koksnes siltumspēju pie 15 % mitruma.
Vislielākā ir baltalksnim 15,45 MJ/kg, vismazākā hibrīdapsei – 14,60 MJ/kg (skat. 1.att.). Lai gan klonētās hibrīdapses
ķīmiskais elementsastāvs ir praktiski identisks parastai apsei, siltumspēja šīm sugām tomēr ir atšķirīga. Tas liecina par to,
ka pat niecīgas koksnes ķīmiskā elementsastāva izmaiņas noved pie siltumspējas izmaiņām.
Apskatot grafikus 2. un 3. attēlā var redzēt, ka augstākais oglekļa saturs ir baltalkšņa koksnei –
50,03 %, otrajā vietā ir plantāciju kārkli 49,27 %, bet parastai un klonētai hibrīdapsei tas ir praktiski vienāds un attiecīgi
ir 48,09 % un 47,99 %. Apskatot grafiku (2.att.), kurš raksturo skābekļa saturu koksnē, var redzēt pilnīgi pretēju ainu –
baltalksnim tas ir vismazākais 43,07 %, plantāciju kārkliem – 44,38%, bet vislielākais skābekļa saturs koksnē ir klonētai
hibrīdapsei (45,87 %), un tikai nedaudz mazāk ir parastai apsei (45,77 %). Visām koku sugām ļoti līdzīgs ir ūdeņraža
saturs koksnē (3.att.) - starpība starp mazāko rezultātu ir tikai 0,05 % (5,78 % plantāciju kārkliem un 5,83% baltalksnim).
Vislielākais sēra saturs ir novērojams kārkliem – 0,15 %, kas ir par trešdaļu lielāks par tam sekojošo klonētas hibrīdapses
rezultātu – 0,11 %. Lielo sēra saturu plantāciju kārklu koksnē var izskaidrot ar notekūdeņu dūņu mēslojumu, kurš tika
lietots kārklu audzēšanas plantācijā.
Iegūtie rezultāti apstiprina literatūrā minētus faktus, ka koksnes siltumspēju, galvenokārt ietekmē oglekļa un
ūdeņraža saturs koksnē. Jo, gan vislielākais oglekļa saturs, gan sadegšanas siltums ir baltalksnim, tam seko plantāciju
kārkli un, ar praktiski vienādiem rezultātiem, hibrīdapse un parastā apse.
Apskatot visu četru elementu saturu klonētai hibrīdapsei un parastai apsei, var redzēt, ka to ķīmiskais sastāvs
ir praktiski identisks. Tas liecina par to, ka sugu krustošanas rezultātā iegūtais ātraudzīgais hibrīds nav mainījis savu
elementārsastāvu, un ātraudzība panākta bez jebkādu ķīmisko īpašību zuduma.
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Attēls 1. Koksnes siltumspēja.

Attēls 2. Oglekļa(C) un skābekļa (O) saturs koksnē.

Attēls 3. Ūdeņraža(H) un sēra (S) saturs koksnē.
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Salīdzinot pētījumā iegūtos datus ar Zviedrijas, Somijas Dānijas, Nīderlandes un Vācijas institūtu pētījumu
rezultātiem par Eiropas koku sugām, jāsecina, ka kopumā tie iekļaujas tipisko vērtību diapazonā. Izņēmums ir sēra saturs,
kur iespējamā novirze radusies no palielināta mizas satura paraugiem. To apstiprina arī slāpekļa vērtības, kuras pētījumā
iegūtajiem rezultātiem ir diapazona augšējā daļā.
Iegūtie pētīto koku sugu siltumspējas rādītāji ir ļoti līdzīgi, nav izteikts kādas vienas sugas būtisks pārākums par
otru. Tāpēc, lai varētu uzskatāmi pierādīt un ekonomiski izvērtēt vienas koku sugas audzēšanas priekšrocības par otru,
ir nepieciešams iegūt kādu noteiktu skaitlisku rādītāju. Tāds, piemēram, varētu būt pieaugums uz hektāru, attiecinot to
pret tās pašās koku sugas siltumspēju pie noteikta mitruma. Veicot aprēķinus (skat. 1. tabulu), ir redzams, ka šo rezultātu
vairāk ietekmē nevis koksnes siltumspēja, bet tās gada pieaugums uz hektāru. Lai gan alksnim ir vislielākā siltumspēja
starp šīm koku sugām, tas paliek pēdējā vietā, bet hibrīdapse ar vismazāko siltumspēju ir pārliecinoši pirmajā vietā.
Tai seko plantāciju kārkli un parastā apse. Tas liecina par to, ka no ekonomiskā viedokļa ir izdevīgi audzēt ātraudzīgās
kultūras neskatoties uz to, ka tām ir mazāka siltumspēja. Hibrīdapses koksne ir piemērota celulozes un enerģētiskās
koksnes šķeldu ražošanai, pie labiem augšanas apstākļiem 20 gados sasniedzot 300 - 350 m3 koksnes krājas pieaugumu
uz hektāru.

Tabula 1. Īpatnējā rādītāja aprēķins
Koku suga

Koksnes siltumspēja pie
mitruma 15%, MJ/kg

Pieaugums uz hektāru līdz 15
gadiem, m3/ha

Īpatnējais rādītājs

Hibrīdapse
Kārkli
Apse
Baltalksnis

14,60
15,37
15,35
15,45

22
20
12
11,3

1,51
1,30
0,78
0,73

Pieprasījumu pēc koksnes kā energoresursa veido eksporta tirgi un vietējais patēriņš. Latvijā pašreiz ir ievērojams
skaits katlumāju, kuras izmanto vietējo kurināmo, galvenokārt malku, skaidas un šķeldas. Latvijā vietējā tirgū, atšķirībā
no lielākās daļas valstu, uz kurām aiziet mūsu eksporta koksne un kur norēķini par šķeldām notiek pēc tās enerģētiskās
vērtības (MWh), pagaidām norēķins visbiežāk notiek pēc apjoma mērot brīvā tilpuma jeb beramos kubikmetros, nedaudz
ņemot vērā frakcijas tīrību. Pašlaik Eiropā šķeldu kvalitāti atbilstoši tās paredzētajam pielietojumam arvien vairāk regulē
speciālu standartu normas (tehniskās specifikācijas), kurās noteikts šķeldu izmēru diapazons jeb frakciju sadalījums,
pieļaujamais mitruma īpatsvars, pelnu saturs un enerģētiskā vērtība.
Koksnes enerģētisko produktu raksturošanai sastāda specifikācijas, kas ietver galvenās produkta īpašības. Standarts
LVS CEN/TS 14961 nosaka, kuras produkta īpašības jāuzrāda obligāti kā normatīvās un kuras informatīvi. Koksnes
enerģētisko produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir aprakstīta tehniskajā specifikācijā „LVS CEN/TS 15234:2006
Cietās biodegvielas. Kvalitātes nodrošināšana”. Kvalitātes sistēma aptver visu koksnes enerģētisko produktu piegādes
ķēdi sākot no izejmateriāla līdz gala izmantošanai vai pārvēršanai citā enerģijas formā. Ražošanas prasības koksnes
enerģētiskajiem produktiem var mainīties plašās robežās atkarībā no produkta veida un attiecīgi tehnoloģiju sarežģītības
pakāpes. Standarts nosaka kopēju kvalitātes nodrošināšanas metodiku, kura jāpiemēro katram konkrētam ražošanas
procesam un piegādes ķēdei.

Secinājumi
1. Pētījumā apskatīto koku sugu siltumspēja pie 15% mitruma ir sekojoša: baltalksnim 15,45 ± 0,11 MJ/kg, plantāciju
kārkliem 15,37 ± 0,13 MJ/kg, parastai apsei 15,35 ± 0,29 MJ/kg, bet hibrīdapsei 14,60 ± 0,36 MJ/kg.
2. Koksnes siltumspēju galvenokārt ietekmē oglekļa un ūdeņraža saturs koksnē. Jo, gan vislielākais oglekļa saturs,
gan sadegšanas siltums ir baltalksnim, tam seko plantāciju kārkli, un praktiski vienādi rezultāti ir hibrīdapsei,
un parastai apsei.
3. Visizdevīgākā koku suga enerģētiskās koksnes ieguvei no pētījumā aptvertajām, ja to aplūko no ekonomiskā
viedokļa, ir hibrīdapse, ko var izlietot ka enerģētisko koksni, pēc tam kā papīrmalku un beidzot ka zāģbaļķus un
finierklučus.
4. Eiropā izveidotas vienotas enerģētiskās koksnes produktu specifikācijas un to ražošanas kvalitātes sistēma, kuru
ieviešot enerģētiskās koksnes ražošanas uzņēmumos Latvijā, iespējams nodrošināt produktu atbilstību plašākam
tirgum.
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LOW DENSITY HARDWOOD UTILISATION FOR ENERGY
Kārlis Būmanis, Voldemārs Skrupskis

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
karlis.bumanis@e-koks.lv, mfkok@llu.lv
Today the use of wood for energy transformation processes is topical due to climate change and decline of fossil
fuel availability. Wood is used both for direct energy conversion for heating and for co-generation where electricity is
produced in addition to producing heat. Generation technologies are introduced the second generation of liquid and
gaseous fuels from wood, but the research has already focused on new generation technologies. The European Union
has raised ambitious targets for renewable energy use where wood plays important role for achievement of these goals.
With increasing demand for energy wood products on the market, increases the need for quality control and conformity
assessment. Market participants require knowledge about the product characteristics and properties, and their quality
control. To evaluate the low density hardwood species energy properties there were investigated aspen, white alder,
aspen hybrid and plantation willow specimens. Experiments were carried out according to the methodology included in
technical specifications developed by the Technical Committee TC 335 Solid biofuels of European standardization body
(CEN). Experiments and calculations carried out showed that at 15 % moisture content calorific value of white alder is
15.45 ± 0.11 MJ/kg, plantation willow – 15.37 ± 0.13 MJ/kg, aspen - 15.35 ± 0.29 MJ/kg, but aspen hybrid - 14.60 ±
0.36 MJ/kg. The most beneficial tree species of wood energy production, when evaluate from economical point of view,
is aspen hybrid, taking into account the growth rate up to 15 years (22 m3/ha). There are common energy wood product
specifications and production quality system worked out in Europe which could offer broader market available for wood
energy companies in Latvia after implementing these guidelines and practises.
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ATJAUNOJAMĀS BIOENERĢIJAS AVOTI NO KOKAPSTRĀDES UN MEŽA
IZSTRĀDES ATLIEKĀM, TO FIZIKĀLO, ĶĪMISKO, TEHNOLOĢISKO UN
SILTUMTEHNISKO ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI
SOURCES OF RENEWABLE BIOENERGY FROM WOODWORKING AND
LOGGING WASTES AND STUDIES OF THEIR PHYSICAL, CHEMICAL,
TECHNOLOGICAL AND CALORIFIC PROPERTIES
Jānis Dolacis*, Andis Antons, Gunārs Pavlovičs, Elmārs Tomsons, Līga Dolace,
Anatolijs Engelbrehts

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
dolacis@edi.lv
Noteikti fizikāli tehniskie raksturlielumi kurināmajām un tehnoloģiskajām šķeldām: beramblīvums atkarībā
no mitruma un granulometriskā sastāva, augstākais un zemākais sadedzes siltums atkarībā no relatīvā un
absolūtā mitruma un koku sugas, pelnu saturs. Noteikti fizikāli tehniskie parametri (blīvums, biokurināmā
tilpuma un masas sadedzes siltums, pelnu saturs, mitrums, smago metālu saturs, pelnu mīksttapšanas
temperatūra, kurināmā darba masas sastāvs atkarībā no mitruma u.c.) plantāciju kārklu 10 sugām (kopa ar
LVMI „Silava”), mežizstrādes atliekām, glabātām cirsmā, kaudzē, šķeldās, priežu un egļu skujām, zaru un
celmu šķeldām un citiem. Noteikts sadedzes siltums dažādiem koksnes atlieku veidiem kā cirsmu atliekām
(galotnēm, skujām), tā arī dažādām stumbra sastāvdaļām: stumbra koksnei, mizai, galotnes daļai un visam
kokam kopumā – kopā 29 kurināmā veidi. Noteiktas sekojošo koksnes biomasas veidu 1 m3 enerģētiskā
vērtība – cik kubikmetru materiāla vajadzīgs 1 MWh ieguvei: svaiga bērza miza – 0,86 m3/MWh,
mežizstrādes atlieku šķeldas (W = 20 %) – 1,105 m3/MWh, mežistrādes sīkkoksne svaigi cirsta – 1,165
m3/MWh, mežizstrādes atlieku šķeldas svaigi cirstas – 2,088 m3/MWh, mežizstrādes atliekas svaigi cirstas
no kaudzes – 2,457 m3/MWh. Vislabākie granulēšanas rezultāti pie spiediena 150 MPa (vismazākā izmēru
relaksācija un attiecīgi blīvuma samazināšanās pēc slodzes noņemšanas) ir sekojošām lapkoku sugām:
hibrīdalksnim, saldā ķirša kodolam, osim, un, kas pārspēj uzskatītās par klasiski piemērotām granulēšanai
skujkoku sugas – egli un priedi.

Mēŗķis – raksturot Latvijas atjaunojamās bioenerģijas avotu no kokapstrādes un meža izstrādes atliekām fizikālos,
ķīmiskos, tehnoloģiskos un siltumtehniskos parametrus. Enerģētika, būdama par civilizācijas galveno pamatu, tieši
nosaka mūsdienās valstu sociāli ekonomiskās attīstības līmeni un tempus. Šodien redzams, ka pasaules valstis sadūrušās
ar pašiem nopietnākajiem enerģētikas izaicinājumiem, kurus diktē paātrinātā ekonomiskā izaugsme, krasi nevienmērīgais
izlietojuma un energoresursu sadalījums, pārmērīga enerģētiskā slodze dabai, globalizācija un citi faktori. Tāpēc ļoti
aktuāls ir jautājums par mūsdienu pasaules enerģētisko drošību. Latvijā situācija ir tāda, ka tā ir „auksta” valsts, kas ir
spiesta tērēt ceturtdaļu savu energoresursu vienkāršai apsildei. Tāpēc jāmeklē jauni energotaupoši tehnoloģiskie ražošanas
paņēmieni [1,2,5] un jāizvērtē no ekonomiski sociālā viedokļa vietējie biomasas energoresursi [3,4]. Enerģijas resursu
patēriņš ir tieši atkarīgs no ekonomiskās izaugsmes, to ietekmē tehnoloģiskie procesi, politiskie lēmumi un meteoroloģiskie
apstākļi. Laika apstākļi ietekmē galvenokārt siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu. Pēdējos 100 gadu laikā enerģijas
izmantošanas apjoms mūsu labklājībai, komfortam un priekam strauji audzis. Tas radījis lielas ērtības, kā arī nopietni
ietekmējis vidi. Pilnvērtīga kurināmās koksnes izmantošana saistīta ar vispusīgu informāciju par iegūstamo sadegšanas
siltuma daudzumu atkarībā no koksnes mitruma, kā arī koka sugas raksturlielumiem.

Materiāli un metodes
Kā materiālus no biomasas izmantoja kurināmās šķeldas, kuras eksportē no Latvijas uz Skandināvijas valstīm, kas
iegūtas no kokapstrādes atliekām un meža izstrādes atlikumiem, glabātiem cirsmā, kaudzē, šķeldās, priežu un egļu skujām,
zaru, galotņu un celmu šķeldām, plantāciju kārklu 10 sugas (kopa ar LVMI „Silava”), dažādu koku sugu koksni un citus.
Noteikti fizikāli tehniskie parametri (blīvums, biokurināmā tilpuma un masas sadedzes siltums, pelnu saturs, mitrums,
smago metālu saturs pelnos, pelnu mīksttapšanas temperatūra, kurināmā darba masas sastāvs atkarībā no mitruma u.c.
Pārbaudes galvenokārt veiktas atbilstoši LVS CEN/TS – Cietās biodegvielas klases standartiem, kā arī citiem standartiem:
DIN 51718, DIN 51719, ISO 1928-95, DIN 51731, Ö-NORM M 7135, DIN plus, SS 187120, ISO 11466, CEN/TC 152101, koksnes pelnu kušanas apstākļu noteikšana oksidējošā atmosfērā (pelnu mīksttapšanas tests) pēc ISO 540:1995.
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Sadedzes siltuma atkarība no koksnes mitruma
Tā kā koksnes elementsastāvs, neatkarīgi no sugas ir apmēram vienāds, tās sadedzes siltums atkarīgs no pelnu
satura un ievērojami no mitruma. Koksne galvenokārt sastāv no organiskajām vielām, kuras aizņem ne mazāk par
99% no kopējās bezūdens masas. Koksnes sadegšanas siltumu nosaka tās elementsastāvs: ogleklis (C), ūdeņradis (H),
skābeklis (O), slāpeklis (N), nedaudz sērs (S) un nedegošie savienojumi, ko sauc par pelniem (A), kā arī mitrums (W).
Aprēķiniem pie mitruma W =0 pieņemam koksnes sekojošu sastāvu pēc masas: ogleklis – 50,31%, ūdeņradis – 6,2%,
skābeklis – 43,08%, slāpeklis – 0,04%, pelni – 0,37%. Mainoties koksnes relatīvajam mitrumam (Wr), proporcionāli
izmainās arī koksnē esošo elementu sastāvs.
Galvenais degošais elements koksnē ir ogleklis. Pilnīgi sadegot 1 kg oglekļa līdz oglekļa dioksīdam (CO2), t.i., pie
pilnīgas sadegšanas, izdalās 33,913 MJ siltuma. Ja notiek nepilnīga 1kg oglekļa sadegšana līdz oglekļa oksīdam (CO),
ko sauc par tvana gāzi, t.i. pie nepilnīgas sadegšanas, izdalās aptuveni 10,09 MJ siltuma. Ūdeņradis ir ļoti aktīvs degošais
elements. Sadegot 1kg ūdeņraža izdalās 141,9 MJ siltuma un 9 kg ūdens tvaika. Mitrums koksnē samazina tās siltumspēju,
jo 1kg ūdens sasildīšanai no 00C līdz 1000C jāpatērē 0,42 MJ siltuma un to iztvaicējot – 2,26 MJ, t.i., kopā - 2,68 MJ uz
1kg ūdens. Sērs kā kurināmā sastāvdaļa deg, tomēr to pieskaita pie balastiem, jo pēc sadegšanas rodas sēra dioksīds (SO2),
kas izraisa iekārtas koroziju. Ja kurināmā atbrīvotajam siltumam pieskaita siltumu, kas rodas degšanas laikā iegūtajam
tvaikam kondensējoties un atdziestot līdz 0 oC temperatūrai, tad iegūst, tā saucamo, augstāko kurināmā sadegšanas siltumu
(Qa) . Ja ņem vērā ūdens tvaika kondensācijas un sadegšanas siltumu, iegūst zemāko kurināmā sadegšanas siltumu (Qz).
Koksnes vielas sadedzes siltuma atkarība no relatīvā mitruma parādīta 1. zīm.

Zīmējums 1. Koksnes vielas sadedzes siltuma atkarība no relatīvā mitruma: augšējā līkne –
augstākais sadedzes siltums Qa, apakšējā līkne – zemākais sadedzes siltums Qz.
Dažādu sugu koksnes zemākais sadedzes siltums (Qdz) atkarībā no koksnes darba mitruma (Wdr) parādīts
1. tabulā.
Tabula 1. Dažādu sugu koksnes zemākais sadedzes siltums (Qdz) atkarībā no koksnes darba mitruma (Wdr)
Rādītājs
Koksnes vielas vidējais zemākais
sadedzes siltums (GJ/t)
Blīvums (t/m3)
Priede
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Bērzs
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Egle
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Apse
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Alksnis
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Osis
Sadedzes siltums (GJ/m3)
Blīvums (t/m3)
Ozols
Sadedzes siltums (GJ/m3)

20

Koksnes relatīvais mitrums, %
25
30

35

14,66

13,57

12,49

11,42

0,53
7,8
0,67
9,78
0,47
6,85
0,52
7,62
0,55
8,08
0,72
10,47
0,73
10,63

0,56
7,53
0,69
9,39
0,49
6,61
0,54
7,26
0,58
7,8
0,74
10,09
0,76
10,26

0,6
7,43
0,74
9,26
0,52
6,52
0,57
7,16
0,62
7,71
0,8
9,96
0,81
10,11

0,64
7,32
0,8
9,12
0,56
6,42
0,64
7,05
0,66
7,59
0,86
9,8
0,87
9,96

131

Mežizstrādes atlieku šķeldu fizikālie un siltumtehniskie raksturlielumi
Sadedzes siltumu dažādiem cietā kurināmā veidiem un koku sugām noteica atbilstoši standartam LVS CEN/TS
14928:2005 – Cietās biodegvielas – siltumspējas noteikšanas metode. Dažādu cietā kurināmā veidu sadedzes siltuma
raksturlielumi parādīti 2. tabulā.
Tabula 2. Dažādu cietā kurināmā veidu sadedzes siltuma Q absolūti sausā stāvoklī raksturlielumi
Nr.
p/k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiāls

Q, MJ/kg

Materiāls

Q, MJ/kg

18,90 ± 0,15

Nr.
p/k
8.

Āra jeb kārpainais bērzs
(Betula pendula Roth.) –
stumbra koksne
Āra jeb kārpainais bērzs
(Betula pendula Roth.) –
stumbra miza
Āra jeb kārpainais bērzs
(Betula pendula Roth.) –
galotnes daļa
Āra jeb kārpainais bērzs
(Betula pendula Roth.) – koks
kopā
Purva jeb pūkainais bērzs
(Betula pubescens Ehrh.) –
stumbra koksne
Purva jeb pūkainais bērzs
(Betula pubescens Ehrh.) –
stumbra miza
Baltalksnis (Alnus incana (L.)
Moench) – stumbra koksne

Apse (Populus tremula L.) – viss koks

18,67 ± 0,50

23,00 ± 0,18

9.

Zāģskaidas

17,50 ± 0,50

19,17 ± 0,21

10.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)
– koks kopā

19,16 ± 0,50

19,25 ± 0,25

11.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) – stumbra koksne

19,44 ± 0,14

19,34 ± 0,16

12.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) – stumbra miza

20,40 ± 0,11

23,35 ± 0,20

13.

Saldais ķirsis (Prunus avium L.) –
koksne

17,75 ± 0,50

18,66 ± 0,22

14.

Saldais ķirsis (Prunus avium L.) –
koksne ar mizu

18,63 ± 0,50

Pelnu mīksttapšanas temperatūra, noteikta pēc ISO 540:1995 mežizstrādes atlieku šķeldām, kur pārsvarā ir
skujas un lapas, ir pazemināti deformācijas stāvokļi salīdzinājumā ar koksni. Ar to izskaidrojams fakts par kurtuvju ārdu
„aizaugšanu” un gaisa padeves apgrūtināšanu.

Rezultāti
Publikāciju skaits starptautiskajos un vietējos izdevumos – 52; ziņojumi konferencēs – 16; izveidota pilotiekārta
un laboratorijas pētniecības un eksperimentālā iekārta – 1; saņemts Latvijas patents LV 13828 B; sagatavots mācību
līdzeklis studentiem – 1; VPP ietvaros izstrādāti un aizstāvēti 2 bakalaura un 2 maģistra darbi; VPP ietvaros tiek vadīti
2 promocijas darbi: Antons A. „Disperso kapilāri poraino materiālu konvektīvā žāvēšana pulsējošā gāzu plūsmā”, LLU
(vadītāji Dolacis J., Kravalis J.), Pavlovičs G.. „Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no saldā ķirša (Prunus
avium L.) koksnes īpašību pētījumi”. RTU (vadītāji Dolacis J., Dzenis M.).

Secinājumi
1. Noteikti koksnes atlieku fizikāli tehniskie un siltumtehniskie raksturlielumi. Tā, 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 %.
2. Noteikts sadedzes siltums dažādiem koksnes atlieku veidiem kā cirsmu atliekām (galotnēm, skujām), tā arī dažādām
stumbra sastāvdaļām: stumbra koksnei, mizai, galotnes daļai un visam kokam kopumā – kopā 29 kurināmā veidi.
3. Parādīts, ka dažādu kurināmo šķeldu veidu (kurināmās šķeldas un šķeldas no finierkluču lēveriem) absolūti sausā
stāvoklī pēc pelnu elementanalīzes salīdzinājumā ar cietā kurināmā (zāģskaidu briketēm) atbilst DIN 51 731
prasībām, izņemot pelnu saturu un mitrumu.
4. Izejot no eksperimentāli atrastajiem kurināmo šķeldu vidējiem pelnu satura (A = 3,39 %) un mitruma satura Wrel =
53,2 % parametriem, 1 tonnas kurināmo šķeldu enerģētiskā vērtība ir hnet = 2,04 MWh/t.
5. Parādīts, ka, vislabākie granulēšanas rezultāti pie spiediena 150 MPa (vismazākā izmēru relaksācija un attiecīgi
blīvuma samazināšanās pēc slodzes noņemšanas) ir sekojošām lapkoku sugām: hibrīdalksnim, saldā ķirša kodolam,
osim, un, kas pārspēj uzskatītās par klasiski piemērotām granulēšanai skujkoku sugas – priedi un egli. Vislielākā
relaksācija ir baltalksnim, pēc kura seko kārklu hibrīdi Tora un Tornhild, apse, hibrīdapse, bērzs un melnalksnis.
Pēc relaksācijas lieluma melnalkšņa koksne tikai par 0,14 % atpaliek no priedes koksnes un par 0,82 % no egles
koksnes pie vidējā visām sugām relaksācijas rādītāja 8,35 %. Tikai daļa no lapkoku sugām (baltalksnis, apse un
bērzs) sliktāk pakļaujas granulēšanai, nekā skujkoku sugas – egle un priede.
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Jānis Dolacis*, Andis Antons, Gunārs pavlovičs, Elmārs Tomsons, Līga Dolace,
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The aim of the work was to characterize the physical, chemical, technological and calorific properties of
woodworking and logging wastes for Latvia’s bioenergetic renewables. physical and technical parameters for heat and
technological woodchips - bulk density depending on moisture and granulometric composition; the highest and lowest
heat of combustion depending on relative and absolute moisture as well as tree species, and wood ash composition were
determined. physical and technical parameters (e.g. density, heat of combustion of bio-fuel, density and mass, wood ash
composition, moisture, composition of heavy metals, temperature of wood ash fusion, working mass composition of fuel
depending on moisture, etc.) were determined (in cooperation with the Latvian State Forest Research Institute “Silava”)
for 10 species of plantation osier - for woodworking waste stored in wood felling sites and woodchips; for pine and spruce
needles, for stump and branch woodchips, etc. specific heat of combustion for different sorts of wood waste - waste of
wood felling sites (tops, needles) as well as for different parts of the stem - stem wood, bark, top part, and for the entire
tree – a total of 29 sorts of fuel - was also determined. deciduous tree species: downy birch, silver birch, grey alder, black
alder, aspen tree, sweet cherry, and coniferous tree species: pine and spruce, and spruce needles were inspected. energetic
value for 1 m3 of wood biomass was determined – how much cubic meters are necessary for production of 1 MWh: fresh
birch bark – 0.86 m3/MWh, woodchips of woodworking waste (W = 20 %) – 1.105 m3/MWh, freshly cut woodworking
small round wood – 1.165 m3/MWh, freshly cut woodchips of woodworking waste – 2.088 m3/MWh, woodworking waste
freshly cut from stack – 2.457 m3/MWh.
The heat of combustion or wood capacity is influenced not only by working moisture but also by wood density. On
the average, at the woodworking moisture 30%, the lowest heat of combustion for spruce is 6.52 GJ/m3 (solid volumes),
that for aspen, spruce, alder and birch - 7.16 GJ/m3, 7.43 GJ/m3, 7.71 GJ/m3 and 9.26 GJ/m3, respectively. samples of
alder plantations and their clones were taken from the established plantation of “Silava”, and their calorific and physical
parameters as well as the extractives were determined. For example, bark extractives contain phenol, tannins, resin, wax,
saponin, starch, carbohydrates, different alkaloids and other substances. wood ash composition and heat of combustion
for different elements of plantation wood (in wood without bark, in wood with bark and in the bark itself) were also
established. In terms of heat of combustion (for wood with bark), the most appropriate species for Latvia’s conditions
turned to be Buryatia’s alder (Salix burjatica), and from clones of Sweden – Tora and Tornhild.
Concluding from the experimentally found average indicators of outbound fuel chips: wood ash composition (A
= 3.39 %), moisture composition Wrel = 53.2 %, and the energy intensity of its mass adds up to 2.04 MWh/t. moisture for
freshly cut wood waste (Wrel), from 55 % in winter for wood waste, reaches 25 % in the midst of summer; for wood waste
from stack ~ 40 %, and for wood chips ~ 46 %. Preserving this until winter – moisture rate for wood waste in stack and
wood chips increases up to ~ 53 %, but for wood waste in the felling area up to 42 %. fuel chips and wood chips from
rags of veneer blocks in absolutely dry conditions after the element analysis of wood ash composition, in comparison
with solid fuel (sawdust briquettes), correspond to the requirements of the DIN 51 731 Standard, except for the wood ash
composition and moisture.
the best granulation results at the pressure 150 MPa (the least relaxation of sizes and, correspondingly, the decrease
of density after the removal of load) are for the deciduous tree species: oak, ash and sweet cherry, which exceeds that for
coniferous tree species, considered classically suitable for granulation, e.g. pine and spruce. The greatest relaxation is for
grey alder, followed by aspen, birch and black alder. In terms of the size of relaxation, black alder wood lags behind pine
and spruce wood only by 0.14 % and 0.82 %, respectively, at the average indicator for all species 8.35 %. Only a part of
deciduous trees species (grey alder, aspen and birch) succumbs to granulation not that well as coniferous tree species such
as pine and spruce.
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Darba mērķis bija, izmantojot tvaika sprādziena (TS) tehnoloģiju un turpmāko TS masas karsto presēšanu,
iegūt demonstrējamus pašsaistošas baltalkšņa sķiedru plātņu paraugus, kā arī parādīt iespējas izmantot TS
bezsēra lignīnu finiera līmēs, līmējot bērza lobskaidas. Darba uzdevumi: izvēlēties TS un karstās presēšanas
režīmus, veikt paraugu un izdalītā TS lignīna struktūras pētījumus, kā arī paraugu fizikālo un mehānisko
īpašibu testus. TS lignīns uzrāda augstu reakcijspēju. Rezultāti un to analīze liecina, ka iegūtie baltalkšņa
augsta blīvuma šķiedru plātņu paraugu blīvums, formas stabilitāte (ūdens uzbriešana) un mehāniskās
īpašības atbilst Eiropas Savienības standartu prasībām. Salīmētās berza lobskaidu īpašības, izmantojot kā
daļēju sintētisko fenolu aizstājēju TS lignīna fenolus, atbilst ES standartiem. Izdarīta TS enerģijas plūsmu
termodinamiskā modelēšana un plūsmu novērtēšana. Rezultāti liecina, ka apmēram 10% no TS ieejas
koksnes var tikt izmantoti TS enerģijas ģenerēšanai, neietekmējot pašu koksnes konversiju paredzētajos
produktos.

Latvijā koksnes kompozītmateriālu ražošana ieņem nozīmīgu vietu kopējā valsts rūpniecībā, IKP un eksportā,
tomēr tā lielā mērā ir atkarīga no fosiliem (pamatā naftas) resursiem. Koksnes kompozītmateriālos sintētiskie sveķi aizņem
aptuveni 10% no kopējās kompozīta sausās daļas svara, kas, savukārt, sastāda 50% no visa materiāla izmaksām. Bez
tam, kompozītmateriāli, kas līmēti ar sintētiskajiem sveķiem, ir nedraudzīgi videi un veselībai, kā arī izraisa utilizācijas
problēmas savu laiku nokalpojošiem materiāliem. Sakarā ar naftas cenu lēcienu pasaules tirgū ekonomiski lielu nozīmi
iegūst koksnes kompozītu adhezīvu izmaksu samazināšana. Pašlaik, izmantojot koksnes apstrādi tvaika sprādzienā (TS),
paveras iespējas koksnes kompozītmateriālu iegūšanai bez sintētiskiem sveķiem. Šie materiāli tiek definēti kā pašsaistoši
(angl. – self-binding) vai pat bezsaistvielu (angl. – binder-less) materiāli un varētu aizstāt tradicionālos kompozītmateriālus,
lielā mērā šķiedru plātnes, ar tādām priekšrocībām, kā zema cena, ekoloģiski tīrs produkts, atrisināts utilizācijas jautājums.
Kopumā šis mērķis iekļaujas t.s. biorafinēšanas koncepcijā jeb kā naftas rafinēšanu aizstāt ar biomasas un tās galvenā
komponenta koksnes rafinēšanu.

Materiāli un metodes
Koksnes paraugi: izmantoti bērza (Betula P.) un baltalkšņa koksnes (Alnus incana L.) paraugi. Turpmāk akcentēts
baltalksnis kā jauns potenciāls koksnes resurss. Baltalksnis paņemts no ilglaicīgas augšanas gaitas paraugu laukumiem,
kuri ir LV Mežzinātnes institūta „Silava” pārziņā Skrundas mežsaimniecībā, profesora Māra Daugavieša uzraudzībā.
Svaigi cirsta baltalkšņa koksne apstrādāta firmas SIA „Tilbe” zviedru tehniskās šķeldas iegūšanas iekārtā „Bruks”. Pēc
baltalkšņa šķeldas iegūšanas, tā sagatavota tvaika sprādziena (TS) iekārtas prasībām. No šķeldas aizvākta miza..
Tvaika sprādziena realizācija un koksnes apstrādes režīmi: TS darbības princips ir vienkāršs (Zim. 1).
Noslēgtā rektorā iepildītu biomasu dažu sekunžu vai minūšu (līdz 10 min) laikā apstrādā ar augsttemperatūras piesātinātu
ūdens tvaiku (parasti max līdz 2500C, kas atbilst ~40 atmosfēru (bāru) spiedienam), tad strauji sekundes daļās reaktoru
dekompresē līdz atmosfēras spiedienam. Ķīmisko reakciju norisei nepieciešamie autokatalizatori tiek ģenerēti no pašas
biomasas, tādēļ bieži TS sauc par tvaika sprādziena autohidrolīzes metodi.. Tālāk „izšauto” biomasu var potenciāli
vienā kolonā secīgi frakcionēt TS masas komponentos. Darbā reāli frakcionēšana veikta atsevišķos traukos. Kolonu un
membrānu iekārtas iegāde prasa papildus finansējumu.
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Zīmējums 1. (pa kreisi) KĶI Biomasas Eko-efektīvas konversijas laboratorijas tvaika sprādziena iekārta.
Zīmējums 2. (pa labi) Enerģijas plūsmas tvaika sprādziena procesā: E – reaktoram (R) pievadītā enerģija, E1 – sausā
biomasas satura uzkarsēšanai nepieciešamā enerģija, E2 – mitruma uzkarsēšanai nepieciešamā enerģija, E’ – enerģijas
zudumi tvaika ģeneratorā (SG), E”- reaktorā (R) izkliedētā enerģija, Ein – biomasas enerģija pirms apstrādes, Eout –
biomasas enerģija pēc apstrādes.
Laboratorijā reaktora apvalks tiek apsildīts elektriski, bet tehnoloģiski izdevīgi šim mērķim ražošanā izmantot
tvaika avota enerģiju kā tas uzdots Zīm. 1. Izvēlētie TS režīmi: apstrādes temperatūra 235 0C (32 bāri), apstrādes laiks: 1
min, 2 min, 3 min.
TS enerģijas novērtēšanas modelēšana: notika atbilstoši shēmai: Ieejas dati -> datormodelis un termodinamiskie
koksnes pamatdati -> izejas dati. Enerģijas plūsmas modelī parādītas Zīm. 2.
Tvaika sprādziena koksnes masas frakcionēšana un izdalītā lignīna raksturošana: TS iegūtās koksnes masas
frakcionēšanas secība: vispirms ar ūdeni no TS masas izekstrahē šķīstošos cukurus un oligocukurus, tad no palikušās
masas ar lignīna šķīdinātājiem aizvāc fenolus un lignīna fragmentus. Darbā lignīna ekstrakcija veikta, izmantojot lētu 0,4%
nātrija hidroksīda šķīdumu un izgulsnējot lignīnu šķīdumu paskābinot ar sālsskābi. Lignīns nofiltrēts caur kokvilnas filtru
un izmazgāts ar destilētu ūdeni. Izdalītajam lignīnam noteikts elementsastāvs un titrimetriski noteikts –OC3, -OH, -COON
grupu saturs. Uzņemti „pirkstu nospiedumu” rajona Furjē infrasarkanie spektri (Perkin Elmer „Spectrum One”Furrrier
transform spectrometer). Ar diferenciālo skanējošo kalorimetriju (Metter Toledo DSC 822) palīdzību noteiktas stiklošanās
tepperatūras Ts. Ar termogravimetra (Metter Toledo TGA/SDTA 851 thermal gravimeter) palīdzību noteiktas lignīna
masas zudumi atkarībā no karsēšanas temperatūras.
TS masas šķiedru raksturojumi: Kokšķiedru plātņu ražošanā ir ļoti svarīga šķiedru kvalitāte, ko nosaka malšanas
pakāpe. Pašsaistošos materiālu iegūšanā malšanas process varētu būt nevajadzīgs, ja izdotos panākt kvalitatīvo šķiedru
iegūšanu TS apstrādē. Līdz ar to tika raksturotas TS šķiedras, izmantojot šķiedru analizatoru L&W Fiber Tester. Iekārtā
noteikti tādi šķiedru lielumi kā šķiedru garums, platums, apaļuma faktors, raupjums, mazu izmēru (šķiedras īsākas par
0,2 mm) daļiņu saturs.
Pašsaistošos plātņu iegūšana un to īpašību noteikšana: paraugplātņu iegūšanu atspoguļo Zīmējums 3.
Pašsaistošos materiālu paraugi presēti laboratorijas vienstāva hidrauliskā presē. Plākšņu presēšanas process bija sekojošs.
Preses plates un presformas puansons tika uzsildīti līdz nepieciešamai temperatūrai (167 – 2270C). Presēšanas spiediens
5 – 8 MPa. Presēšanas laiks 10 min, kas uzņemts no nepieciešamā spiediena sasniegšanas brīža. Pēc izturētā laika,
preses plātnes dzesētas līdz temperatūrai zemākai par 100 °C, tad paraugplātnes atbrīvotas no presformas, nosvērtas un
kondicionētas istabas temperatūrā līdz nākamai operācijai. Iegūtām paraugplātnēm veikta fizikālo un mehānisko īpašību
pārbaude. Izmantota mehānisko īpašību universālā testēšanas mašīna ZWICK/Z100. Plātņu paraugi kondicionēti pie apm.
60% gaisa mitruma un 20 °C temperatūras līdz konstantam mitrumam. Pašsaistošos materiālu paraugiem mehāniskās
īpašības (elastības modulis, lieces spēks, stiepes stiprība perpendikulāri plāksnes plaknei) un fizikālās īpašības (uzbriešana,
mitrums, blīvums) noteiktas atbilstoši kokskaidu un kokšķiedru plātnes reglamentējošiem standartiem LVS EN 310; LVS
EN 319; LVS EN 322; LVS EN 317; LVS EN 323.
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Zīmējums 3. Pašsaistošos paraugplātņu izgatavošanas shēma
TS lignīna izmantošana un testēšana finiera līmēšanā: bērza lobskaidas sagatavošana un līmēšana notika A/S
„Latvijas finieris” rūpnīcas „Lignums” laboratorijā. Lobskaidas izmēri bija 600 x 900 x 1.5 mm, ar 6-7% mitrumu.
Saplāksnis tika formēts no trijām lobskaidu kārtām, vienu otrai perpendikulāri šķiedru virzienam, iegūstot 4 mm biezu
plātni. Kā saistvielas visiem saplākšņiem tika sagatavotas uz SFŽ 3014 markas fenolu formaldehīda (FF) sveķu bāzes.
TS lignīns FF sveķiem pievienots divos veidos: kā pulveris iemaisot FF un kā sārma šķīdums. Saplāksnis presēts A/S
„Latvijas finieris” rūpnīcas „Lignums” laboratorijā, izmantojot firmas „Raute” četru stāvu hidraulisko presi un lietojot
īpašu presēšanas ciklogrammu. Presēšanas apstākļi: temperatūra (T) – 127 oC, spiediens (P) – 1,8 MPa, laiks (t) – 4 min.
Saplākšņa paraugiem noteiktas mehāniskās īpašības – elastības modulis, lieces stiprība un bīdes stiprība – atbilstoši
standartiem LVS EN 310; LVS EN 314-1.

Rezultāti
TS lignīna ķīmiskais sastāvs un lielmolekulārie raksturojumi: Visraksturīgākā lignīna funkcionālā grupa ir
metoksilgrupa –OCH3, tomēr tai nepiemīt īpaša reakcijspēja. Tādēļ bez –OCH3 noteiktas fenolisko –OH un karboksilgrupu
–COOH saturs, kas apliecina TS lignīna augsto reakcijspēju. TS lignīns satur ievērojamu skaitu reakcijspējīgo fenolisko
-OH grupu un arī karboksilgrupas. Pieaugot TS apstrādes laikam palielinās reakcijspējīgo grupu skaits. To apliecina arī
FTIR spektri, jo pieaug karbonilgrupu signāla pie 1702 cm-1 intensitāte.
No lielmolekulārajiem raksturojumiem īpaši nozīmīga ir TS lignīnu stiklošanās temperatūra Ts . Tikai virs Ts
lignīns sāk darboties kā saistviela (līme, adhezīvs). DSC metode iegūtajiem TS lignīniem uzrāda Ts intervālā 137 – 157
o
C. Tas nozīmē, ka pašsaistošās plātnes var presēt vēl zemākās temperatūrās, ietaupot karstajai presēšanai nepieciešamo
enerģiju.
TS šķiedru raksturojums: TS šķiedru lielumi ir atkarīgi no TS apstrādes režīma: jo ilgāks apstrādes laiks, jo vairāk
sīkāku daļiņu. TS masas skalošana ar ūdeni un vāju sārmu arī ietekmē šķiedru izmērus: jo vairāk apstrādes operāciju, jo
vairāk šķiedras tiek vieglāk deformējamas, kļūst lokanākas. Dabīgu, nesagrautu kokšķiedru izmēri mm ir: vidējie garumi/
platumi apses koksnē 1.2/0.033 un bērza koksnē 1.2/0.024 (Мерсов, Е. Д. Производство древесноволокнистых плит.
Москва: Высшая школа, 1989. 232 с.).Tātad, apstrāde ar TS samazina šķiedru garumu, bet platums paliek aptuveni tāds
pats kā dabīgām. TS paraugu analizētās šķiedras (vidēji paraugā 20 000šķiedru) garuma un platuma attiecība bija ~ 30.
Pašsaistošos plātņu īpašības un to atbilstība Eiropas Savienības standartiem: Paraugplātņu blīvums (ρ) bija
robežās no 1,08 līdz 1,39 g cm-3; uzbriedums biezumā (Gt) bija no 6,1 līdz 11,3 %; paliekošais uzbriedums (pēc 2 nedēļām)
no 1,1 līdz 4,7 %; Lieces stiprība (fm) un elastības modelis (Em), respektīvi, bija robežās no 13 līdz 36 MPa un no 2220
līdz 6000 MPa; Stiepes stiprība perpendikulāri plāksnes plaknei (ft ) svārstās robežās no 0,2 līdz 1,6 MPa. Pašsaistošas
┴
paraugplāksnes salīdzinot ar ES standarta LVS EN 622-2 prasībām, tās
atbilst HB.LA tipam, kas paredz kokšķiedru plātņu
pielietošanu nesošās konstrukcijās sausajos apstākļos.
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Finiera līmēšanas testu rezultāti un to atbilstība ES standartiem: rezultāti liecina, ka visi līmētie paraugi
atbilst A/S Latvijas Finieris rūpnīcas „Lignums” izvirzītām prasībām (Tabula 1).
Tabula 1. Presētā saplākšņa paraugu mehāniskās īpašības
Paraugs

Adhezīvs

fl,90,
N/mm2

fl,0,
N/mm2

E90,
N/mm2

E0,
N/mm2

fb,
N/mm2

F1

FF sveķi

75
163±8.6

23
30±2.3

10000
17935±842

500
1284±86

≥1
1.83±0.34

F2

FF sveķi + TS lignīns

133±23.4

32±2.3

16366±1335

1204±70

1.86±0.30

F3

FF sveķi + TS lignīns:NaOH

153±14.1

31±2.4

18222±1024

1275±111

1.33±0.22

„Lignums” standarts

Paskaidrojumi: fl,0, E0 – testējums (sabrukuma virziens) veikts gareniski ārējo lobskaidu šķiedrām; fl,90, E90 - testējums veikts
perpendikulāri ārējo lobskaidu šķiedrām.

TS enerģijas un tvaika patēriņš: „Tvaika sprādziens ir pievilcīga metode lignocelulozes priekšapstrādei bioetanola
ražošanā pateicoties tās mazajam enerģijas un ķimikāliju patēriņam” (K. Toven, K. Oyaas. Pretreatment strategy in the
wood based biorefinery”. Proceedings of the 2nd Nordic Wood Biorefinery Conference, Oral Presentations, Helsinki,
September 2-4, 2009, 79-85). Izdarītā modelēšana sniedz apliecinājumu šim secinājumam.

Secinājumi
1. Veikta tvaika sprādziena un karstās presēšanas režīmu izvēle baltalkšņa un bērza koksnes apstrādei
2. Iegūtas pašsaitošās šķiedru paraugplātnes un noteiktas to fizikālās un mehāniskās īpašības
3. Izdalītais TS lignīns izmantots kā fenolu aizstājējs sintētiskajās fenolu formaldehīda līmēs
4. Iegūto paraugu raksturojums iekļaujas ES standartu prasībās

Pateicības
• „Silavas” institūta vad. pētniekam Mārim Daugavietim par izejmateriāla sagādāšanu.
• LV KĶI darbiniekiem par palīdzību mehānisko, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanā.
• A/S „Latvijas Finieris” pētniecības un attīstības direktoram Jurim Matvejam un īpaši rūpnīcas „Lignums”
laboratorijas vadītājai Sandrai Veitmanei par palīdzību saplākšņa līmēšanā un testēšanā.

Rezultatīvie indikatori
Darbā piedalījās inženieris, Dr.phys. Jānis Āboliņš, asistents Andris Vēveris, inženieris, maģistrs, inženieris
Ramūnas Tupčiauskas, inženieris Bruno Alksnis. Darba vadītājs Dr.hab.chem, profesors Jānis Grāvītis. VPP rezultāti
publicēti 7 rakstos starptautiski atzītos žurnālos (no tiem 2 Latvijā izdotā žurnālā, divi kā apskata raksti, viena nodaļa
kolektīvā monogrāfijā), nolasītas 3 plenārlekcijas starptautiskās konferencēs (viena Kanādā, 2 Krievijas Federācijā),
publicēti 5 pilnie referāti starptautisko konferenču rakstu krājumos. Sniegta intervija žurnālam Terra un Dienas Biznesam,
uzstāšanās Swedbank un CONNECT organizētajā tikšanās darba sanāksmē ar ražotājfirmām „Satiec izgudrotāju”.
Piedalīšanās divās COST akcijās (European Cooperation in Science and Technology). Konstruēta un izveidota tvaika
sprādziena iekārtas izšautās masas uztvērēju kaskāde, nodošanas laiks 2009.g. augusts, atrašanās vieta KĶI Biomasas
Eko-efektīvas konversijas laboratorija. Kaskādi nav iespējams patentēt finanšu trūkuma dēļ. Izstrādāts KĶI un aizstāvēts
LLU maģistra darbs R. Tupčiauskas „Adhezīvu un pašsaistošos materiālu iegūšana no tvaika sprādziena autohidrolīzes
biomasas”, 2008. jūnijs (darba vad. J. Grāvītis). Tiek vadīts LU maģistra darbs P. Kaņeps „Enerģētiski efektīvas
bezatkritumu sistēmas”. Tiek izstrādāts un vadīts (kopā ar prof. H. Tuhermu) LLU promocijas darbs: R. Tupčiauskas „
Tvaika sprādzienā iegūto koksnes kompozītmateriālu īpašības un izmantošanas iespējas”. Tiek izstrādāts un vadīts (kopā
ar prof. A. Buiķi) LU promocijas darbs: S. Kostjukova „Koksnes un citu porainu materiālu enerģijas un masas pārneses
procesu slāņainās vidēs modelēšana”.

Publikācijas
1. J. Gravitis. Zero Techniques and Systems – ZETS Strength and Weakness. J. Cleaner Production, 2007, No. 13-14,
1190-1197.
2. J. Abolins, J. Gravitis. Biomass conversion to transportation fuels, combustibles, and nano-materials by steamexplosion. Latvian J. of Physics and Tech. Sciences. 2007, No. 4, 29-39.
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The studies were intended to demonstrate the properties of hot-pressed self-binding fibre boards obtained from
steam exploaded wood chips and use of sulfer-free lignin extracted from steam exploaded biomass in birch plywood
binders. Results of sample tests showed the obtained samples complying with requremements of EU standards for boards
and binders. Thermodynamic modelling of energy flows at steam explosion pre-treatment of biomass showed that the
amount of energy necessary for processing unit mass of the absolutely dry content of wood biomass is within 10 % of the
heat content of air-dry wood.
Wood products from sample growths of birch (Betula) and grey alder (Alnus incana) were tested particularly
attention being paid to wood composites of the latter as prospective local fast-growing species. The use of lignin as
additive to or substitute for commercial phenol binders made from non-renewable resources is essential maintaining the
costs of wood composites stable under conditions of growing oil prices. The studies of the softening temperature of lignin
extracted from steam exploded wood showed it to be within the range of 137 – 157 oC. Since lignin is acting as a binder at
temperatures higher than the softening temperature, a lower softening temperature allows saving energy by hot-pressing
the boards and plywood at lower temperature.
The size of steam-exploded biomass fibres depends on duration, temperature, and pressure at the steam explosion
treatment and on the number of post-treatment operations at fractionation and extraction. The average length to width
ratio of steam-exploded fibres was found to be about 30 the length of fibres being decreased by the treatment while the
width maintained as of natural fibres.
Results of the Research Programme are reported in 7 papers published in internationally recognised journals (2
of them in journal printed in Latvia, 2 reviews, and a chapter in a collective monograph), 7 papers in proceedings, 3
plenary presentations of international meetings (1 in Canada and 2 in Russia), and presented in two COST actions. Two
interviews on the topics have been presented for popular science magazine “Terra” and newspaper “Dienas Bizness” and
a presentation made for business representatives at the workshop “Meet the Inventor” organised by by Swedbank and
CONNECT. A cascade receiver for steam-exploded biomass has been designed, constructed and installed in Aug 2009
in the Laboratory of Eco-efficient Conversion of Biomass of the Latvian State Institute of Wood Chemistry. The design
could not be patented because of the lack of money. R. Tupčiauskas has been awarded MS degree by the University of
Agriculture of Latvia for the study “Adhesives and Self-Binding Materials from Steam-Exploded Biomass” in June 2008
(supervisors Professor H. Tuherm and Professor J. Grāvītis). Graduate student P. Kaņeps of the University of Latvia is
working for MS degree on “Energy-efficient Zero Emissions Systems” (supervisor Professor J. Grāvītis). Postgraduate
student R. Tupčiauskas is working for Dr. Sci. degree on “Properties and Application of Composites from Steam-Exploded
Wood” under supervision of Professors H. Tuherm and J. Grāvītis. Postgraduate student S. Kostjukova is working for
Dr. Sci. degree on “Modelling of Energy and Mass Transfer in Wood and Other Porous Materials” under supervision of
Professors A. Buiķis and J. Grāvītis.
In the studies participated engineer Dr. Phys. Jānis Āboliņš, research assistant Andris Vēveris, engineer M. Sc.
Ramūnas Tupčiauskas, engineer Bruno Alksnis under direction of Dr. hab. Chem. Professor Jānis Grāvītis.
The authors are thankful to colleagues of the LS IWC for assistance in tests and to the staff of the Joint Stock CO.
“Latvijas Finieris” for courtesy and assistance in preparing and testing the plywood samples.
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Pētījumu mērķis bija izstrādāt tehnoloģiju mikrokristāliskās celulozes (MKC) iegūšanai ar termokatalītisko
paņēmienu no lapu koksnes celulozes. Kā izejviela tika izmantota Somijas balinātā bērza un apses koksnes
sulfāta celuloze. Tika izstrādāti termokatalītiskās apstrādes režīmi celulozes robežpolimerizācijas pakāpes
sasniegšanai, kas bērza koksnes gadījumā sastāda 450 un apses koksnes gadījumā – 370. No destruģētiem
celulozes paraugiem, sasmalcinot tos lodīšu dzirnavās un atmazgājot no paliekošās skābes, iegūti lapu
koksnes MKC pulveru paraugi. Ar mikroskopiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm pētītas iegūto paraugu
strukturālās un fizikāli ķīmiskās īpašības. Konstatēts, ka lielākā daļa pulveru daļiņu ir ar izmēriem 2-20 µm.
Pēc fizikāli ķīmiskiem un kvalitātes rādītājiem iegūtie MKC pulveru paraugi atbilst Eiropas Farmakopejas
prasībām. No šiem paraugiem izpresētas MKC pārtikas tabletes bez un ar dabisko ārstniecisko vielu
piedevām, kuras arī atbilst pastāvošām normām. Disperģējot destruģēto celulozi ūdens vidē lodīšu dzirnavās,
pie koncentrācijas ≥ 8% iegūti lapu koksnes mikrokristāliskās (vai nanokristāliskās) celulozes gelu paraugi.
Šo gelu tecēšanas līknes ir raksturīgas šķidri kristālisko polimēru attiecīgām līknēm. Veicot disperģētās
celulozes priekšapstrādi ar vairākvērtīgus katjonus saturošiem sāļu šķīdumiem, tika iegūti stiprāki geli ar
lielāku viskozitāti. Tas izskaidrojams ar to, ka katjoni samazina negatīvo lādiņu uz celulozes virsmas, un
celulozes daļiņu savstarpējās atgrūšanās spēki kļūst vājāki.
MKC pašreizējā laikā gan pulvera, gan gela veidā, plaši izmanto dažādās rūpniecības nozarēs. Pulvera veidā
to izmanto kā pildvielu un saistvielu medicīniskās un pārtikas tabletēs, kompaktā pūderī u.c. Gela veidā to izmanto kā
suspensiju stabilizatoru, emulgatoru un viskozitātes regulātoru dažādās pastās, krēmos u.c.
Mūsu agrākos darbos tika izstrādāts termokatalītiskais paņēmiens (Latvijas Republikas patents Nr.11184) MKC
iegūšanai un iegūti MKC pulveri un geli no skuju koksnes sulfāta celulozes. Tomēr Latvijā būtu izdevīgāk ražot MKC no
celulozes, kas iegūta no šeit lielā daudzumā esošās lapu koksnes (bērza, apses, alkšņa).
Šī darba mērķis bija izstrādāt tehnoloģiju MKC iegūšanai ar termokatalītisko paņēmienu no lapu koksnes
celulozes.

Materiāli un metodes
MKC iegūšanai tika izmantota Somijas firmas „Metsabotnia” bērza un apses koksnes balinātā sulfāta celuloze.
Celulozes paraugus piesūcināja ar vājiem dažādas koncentrācijas sālsskābes šķīdumiem un žāvēja pie paaugstinātām
temperatūrām līdz sausajam stāvoklim. Notiekošo destrukciju kontrolēja pēc celulozes kadosēna šķīduma raksturīgās
viskozitātes un pēc tās noteiktās polimerizācijas pakāpes izmaiņas [1]. Noteica sālsskābes koncentrāciju un žāvēšanas
temperatūru pie kuriem polimerizācijas pakāpe sasniedz pastāvīgu lielumu –tā saucamo robežpolimerizācijas pakāpi.
Lai iegūtu lapu koksnes MKC pulveru paraugus, destruģētā celuloze tika sasmalcināta lodīšu dzirnavās, atmazgāta
no paliekošās skābes, izžāvēta un izberzta caur sietu. No iegūtā pulvera speciālā presformā tika izpresētas MKC pārtikas
tabletes bez un ar dabisko ārstniecisko vielu –žāvētu ziedputekšņu un hitozāna- piedevām.
Lapu koksnes MKC pulveru un pārtikas tablešu pusrūpnieciskie paraugi tika iegūti A/S Olainfarm uz tās iekārtām.
Ņemot vērā MKC pulveru slikto birstamību, MKC pārtikas tablešu pusrūpniecisko paraugu iegūšanai tika lietots mitrās
granulācijas paņēmiens. Tabletēšanu veica uz preses AM-13 „Ronchi”. Tabletēšanas ātrums 300 tab./min.
Iegūstot MKC gelus, destruģētā līdz robežpolimerizācijas pakāpei celuloze tika disperģēta destilētā ūdenī lodīšu
dzirnavās. Celulozi disperģēja tūlīt pēc destruģēšanas, kā arī izturot to vairākvērtīgus katjonus saturošos sāls šķīdumos
(ZnCl2, AlCl3, FeCl3) un pēc tam atmazgājo no liekās sāls.
Iegūto MKC pulveru daļiņu izmērus un formu pētīja, lietojot optisko mikroskopu BIOLAM un elektronu
mikroskopu TESCAN 5136. Pulveru un tablešu fizikāli ķīmiskos un kvalitātes rādītājus noteica, lietojot metodes, kuras
noteiktas farmakopejā (European Pharmacopoeia, 5-th Ed., 2005).
Gelu reoloģiskās īpašības pētīja, lietojot viskozimetru Rheotest-2 ar koaksiāliem cilindriem bīdes ātrumu diapazonā
0.5-473 s-1, pie temperatūras 20 0C.
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Rezultāti
Pētot polimerizācijas pakāpes izmaiņu [2] konstatēts, ka, palielinoties sālsskābes šķīduma koncentrācijai (Zīm.1a),
pie konstantas paaugstinātas temperatūras (110 0C) polimerizācijas pakāpe vispirms strauji krīt, bet pie 0.025 % sasniedz
pastāvīgu lielumu – robežpolimerizācijas pakāpi, kad amorfā daļa ir destruģēta, bet kristāliskā palikusi gandrīz neskarta.
Bērza koksnes gadījumā tā sastādīja 450, bet apses koksnes gadījumā – 370. Palielinoties termiskās apstrādes temperatūrai
(Zīm.1b), pie konstantas sālsskābes koncentrācijas (0.04 %) robežpolimerizācijas pakāpe tika sasniegta pie 90 0C. Izejot
no iegūtiem rezultātiem, tika noteikti sekojošie termokatalītiskās apstrādes režīmi : sālsskābes šķīduma koncentrācija
0.025 – 0.05% un termiskās apstrādes temperatūra 90- 120 0C.

Zīmējums1. Bērza (1) un apses (2) koksnes celulozes polimerizācijas pakāpes izmaiņa atkarībā no sālsskābes šķīduma
koncentrācijas (a) un termiskās apstrādes temperatūras (2).
Pēc destruģētās līdz robežpolimerizācijas pakāpei celulozes sasmalcināšanas lodīšu dzirnavās tika iegūti lapu
koksnes MKC pulveru paraugi, kuru lielākā daļa daļiņu bija ar izmēriem 2-20 µm. Zīm.2 parādītas apšu koksnes MKC
pulvera daļiņu elektronmikrofotografijas pie diviem dažādiem palielinājumiem.

Zīmējums 2. Bērza koksnes MKC pulvera daļiņu elektronmikrofotografijas pie
diviem dažādiem palielinājumiem.
Iegūto MKC pulveru paraugu fizikāli ķīmiskie un kvalitātes rādītāji parādīti Tabulā 1. Kā redzams, rādītāji atbilst
Eiropas Farmakopejas prasībām.
Tabula 1. Lapu koksnes MKC fizikāli ķīmiskie un kvalitātes rādītāji
Rādītājs
Šķīdība
pH
Masas zudumi žāvējot, %
Ūdenī šķīstošo vielu daudzums, %
Ēterī šķīstošo vielu daudzums, %
Ciete un dekstrīns

Lapu koksnes MKC paraugi
Eiropas Farmakopejas prasības
Praktiski nešķīst ūdenī, atšķaidītās skābēs, Praktiski nešķīst ūdenī, atšķaidītās skābēs,
96% metanolā, acetonā, toluolā
96% etanolā, acetonā, toluolā
6.1 – 6.5
5.5 -7.5
5.1 – 5.9
Ne vairāk par 7
0.08 – 0.11
Ne vairāk par 0.25
0.03 – 0.05
Ne vairāk par 0.05
0.1 preparāta 5 ml ūdens. Pievienojot 0.2
Atbilst
ml 0.05M joda šķīduma, neveidojas ne
zila, ne sarkanbrūna krāsa

No lapu koksnes MKC pulveru paraugiem izgatavotās pārtikas tabletes [3] bez un ar žāvētu ziedputekšņu vai
hitozāna piedevām arī atbilst farmakopejā uzrādītām normām (Tabula 2). Tomēr tabletēm ar žāvētu ziedputekšņu piedevām
mehāniskā izturība ir mazāka salīdzinot ar tabletēm bez piedevām un ar hitozāna piedevām.
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Tabula 2. Lapu koksnes MKC tablešu rādītāji bez piedevām un ar žāvētu ziedputekšņu vai hitozāna piedevām
Rādītājs

Tabletes bez piedevām

Tabletes masa, mg
Tabletes augstums, mm
Mehāniskā izturība, kp
Sairšana, min
Nobirzums, %

362 – 366
3.59 – 3.64
7.9 – 10.1
1.5 – 1.8
0.02 – 0.03

Tabletes ar žāvētu
ziedputekšņu piedevām
360 – 364
3.37 – 3.42
2.1 – 2.7
2.5 – 4.0
0.23 – 0.37

Tabletes ar hitozāna
piedevām
364 -370
3.10 – 3.16
6.3 – 9.0
0.3 – 0.4
0.04 – 0.09

Eiropas Farmakopejas
prasības
Faktiskā
Faktiskais
Faktiskā
Ne lielāks kā 15
Ne lielāks kā 1

Disperģējot līdz robežpolimerizācijas pakāpei destruģēto celulozi ūdens vidē lodīšu dzirnavās, pie koncentrācijas
≥ 8% tika iegūti lapu koksnes MKC geli. (Gelos esošo daļiņu maza izmēra dēļ –garenvirzienā daļiņu izmērs ir 150 -300
nm un šķērsvirzienā 20 – 40 nm – šos gelus sauc arī par nanokristāliskās celulozes geliem [4]). Zīm.3 parādītas bērza
koksnes MKC gelu viskozitātes atkarības līknes no bīdes ātruma. Kā redzams no Zīm.3, tecēšanas līknēm ir 3 izteikti
apgabali.

Zīmējums 3. Bērza koksnes MKC gelu, iegūto bez priekšapstrādes (1) un ar priekšapstrādi ar
0.5M (2) un 1 M (3) ZnCl2 šķīdumiem, viskozitātes atkarības no bīdes ātruma.
Pirmajā apgabalā, pie maziem bīdes ātrumiem, viskozitāte ir apgriezti proporcionāla bīdes ātrumam (logaritmiskās
koordinātēs), otrajā apgabalā viskozitāte gandrīz nemainās ar bīdes ātruma pieaugumu un trešajā apgabalā viskozitāte atkal
pamazinās pieaugot bīdes ātrumam. Šādi apgabali ir raksturīgi šķidri kristāliskiem polimēriem [5]. Veicot destruģētās
celulozes priekšapstrādi ar varākvērtīgus katjonus saturošiem sāļu šķīdumiem, viskozitāte visā bīdes ātrumu diapazonā
palielinās ( līknes 2 un 3). Pie lielākas sāļu koncentrācijas viskozitāte palielinās vairāk. Veicot priekšapstrādi ar ZnCl2,
AlCl3, FeCl3 0.5M šķīdumiem, bīdes robežspriegums, tas ir spriegums, pie kura sākas materiāla tecēšana, palielinās 2
– 3 reizes, bet viskozitāte pie bīdes ātruma 81 s-1 1.4 – 1.8 reizes. Tas izskaidrojams ar to, ka vairākvērtīgie katjoni
samazina negatīvo lādiņu uz celulozes virsmas, kā rezultātā samazinās celulozes daļiņu savstarpējās atgrūšanās spēki, un
to veidotais režģis kļūst stiprāks [6].

Secinājumi
1. Izstrādāti termokatalītiskās apstrādes režīmi lapu koksnes celulozes destruģēšanai līdz robežpolimerizācijas
pakāpei.
2. No destruģētās līdz robežpolimerizācijas pakāpei celulozes, sasmalcinot to lodīšu dzirnavās, tika iegūti laboratorijas
un pusrūpnieciskie lapu koksnes MKC pulveru un pārtikas tablešu paraugi. MKC pārtikas tabletes iegūtas bez un
ar dabisko ārstniecisko vielu piedevām.
3. Disperģējot destruģēto līdz robežpolimerizācijas pakāpei celulozi ūdens vidē lodīšu dzirnavās, pie celulozes
koncentrācijas ≥ 8% tika iegūti lapu koksnes MKC gelu paraugi. MKC gelu paraugu viskozitāte ir lielāka, ja pirms
diperģēšanas ir veikta priekšapstrāde ar vairākvērtīgus katjonus saturošiem sāļu šķīdumiem.
4. Iegūtie MKC pulveru un tablešu paraugi atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām.

Rezultatīvie indikatori
Pavisam par doto tēmu 12 publikācijas starptautiskos izdevumos, 8 referāti starptautiskās konferencēs, lapu
koksnes MKC pulveru un tablešu laboratorijas un pusrūpnieciskie paraugi, MKC gelu laboratorijas paraugi.
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Microcrystalline cellulose (MCC) is currently widely used in different industrial fields. In the powder form, it is
used as additive and binder in the production of medical and food tablets, in compact powder, etc. In the gel form, it is
used as suspension stabiliser, emulsifier and viscosity regulator in various pastes, creams, etc.
In our earlier works, a thermocatalytic method has been developed, and MCC from bleached softwood pulp was
obtained.
However, in Latvia, it would be more convenient to produce MCC from the pulp obtained from hardwood (birch,
aspen, alder) available in great quantities in this country.
The aim of the present work was to develop a technology for obtaining MCC from hardwood pulp by the
thermocatalytic method.
As a raw material, bleached birch and aspen wood sulphate pulp (Finland) was used. Thermocatalytic treatment
conditions for reaching the levelling-off degree of polymerisation of cellulose, when the amorphous part is destructed,
but the crystalline one remains practically intact, were developed. For this purpose, pulp samples were impregnated with
hydrochloric acid solutions of different concentration and dried at elevated temperatures. With increasing hydrochloric acid
concentration and thermal treatment temperature, the degree of polymerisation of cellulose at first decreased dramatically,
and then reached a constant value – the levelling-off degree of polymerisation (LODP). In the case of birch wood pulp
and aspen wood pulp, it was 450 and 370, respectively. From the obtained results, the following thermocatalytic treatment
conditions were determined: hydrochloric acid concentration 0.025-0.050%, thermal treatment temperature 90-120oC,
standing time in the hydrochloric acid solution 2 h.
From the samples destructed to LODP, grinding them in a ball mill and washing out from the remaining acid,
hardwood MCC powder samples were obtained. The structural and physico-chemical properties of the obtained samples
were investigated. It has been found that most of the powder particles are 2-20 μm in size. In terms of physico-chemical
and quality indices (solubility, mass losses upon drying, amount of water- and ether-soluble substances, pH value, etc.),
the obtained MCC powder samples conform to the European Pharmacopoeia requirements. hardwood MCC food tablets
without and with additives of natural healing substances (dried pollen, chitosan) were pressed from these samples. These
tablets, in terms of pharmacopoeia characteristics (disintegration time, friability, tablet average mass, hardness) also
conform to the standards. However, for tablets with dried pollen additives, hardness is lower in comparison with that for
tablets without additives and with chitosan additives.
Semi-industrial samples of hardwood MCC powder and food tablets were produced at the A/S olainfarm on
their equipment. Taking into account the poor flowability of MCC powder, the wet granulation method was applied for
obtaining semi-industrial samples.
Dispersing the destructed pulp in water medium in a ball mill, hardwood microcrystalline (or nanocrystalline)
cellulose gel samples were obtained at the cellulose concentration ≥ 8%. the flow curves of these gels are typical for
liquid crystalline polymers and have three pronounced regions. To obtain stronger gels with a higher viscosity, before
dispersing, pre-treatment of the destructed pulp with salt solutions (ZnCl2, AlCl3, and FeCl3), containing polyvalent
cations, was carried out. It has been found that, after pre-treatment, gel viscosity increases in the whole shear rate range.
With increasing salt solution concentration, the increase in viscosity is greater. In the case of pre-treatment with 0.5
M solutions of the chosen salts, yield stress increased 2-3 times, but viscosity at the shear rate 81 s-1 increased 1.4-1.8
times.This is explained by the fact that cations decrease the negative charges present on the cellulose surface, the mutual
repulsing forces of the cellulose particles decrease, and the lattice formed by them becomes stronger.
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KOKSNES HEMICELULOZES KĀ POTENCIĀLA IZEJVIELA
HIGIĒNISKI-PROFILAKTISKO LĪDZĒKĻU RAŽOŠANĀ
WOOD HEMICELLULOSES AS A POTENTIAL RESOURCE FOR THE
PRODUCTION OF HYGIENE-PROPHYLACTIC REMEDIES
Juris Zoldners*, Tatjana Kiseļeva, Anete Meija-Feldmane, Gunta Ozoliņa

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
*
jzoldn@edi.lv
Dotā darba mērķis bija novērtēt no līdz šim maz izpētītās baltalkšņa koksnes izdalīto hemiceluložu kā iebiezinātāju
un emulgatoru pielietošanas iespējas dažu higiēniski-profilaktisko līdzekļu sastāvā ādas un gļotādas kopšanai un profilaksei.
Šis virziens Koksnes ķīmijas institūtā izveidots 2005.g pateicoties Valsts programmas finansējumam.
Hemicelulozes (HC) blakus celulozei un lignīnam ir viena no galvenajām koksnes komponentēm, kuru saturs lapu
koku koksnē svārstās robežās no 24-30%. Atšķirībā no celulozes, HC ir polisaharīds ar zemu organizācijas pakāpi un ļoti
mainīgu struktūru un ķīmisko sastāvu. Līdz šim rūpnieciskos apmēros g.k. izmanto HC dziļās destrukcijas produktus –
furfurolu, etiķskābi kā arī dažādus monosaharīdus, kurus tālāk pārstrādā raudzēšanas ceļā. Polimēra formā HC nelielā
daudzumā izmantota papīra kvalitātes uzlabošanai un kā pārtikas piedeva. Pēdējā laikā interese par HC lielā mērā ir
pieaugusi sakarā ar iespēju tās izdalīt lielākā apmērā kā celulozes ražošanas procesa blakusproduktu. Pierādīts, ka HC
ar sekmēm var izmantot kā iebiezinātājus, stabilizējošos aģentus, emulgātorus, saistvielas, plēvi veidojošos materiālus
kosmētikas, medicīnas preparātu, pārtikas rūpniecībā u.c. Lielai daļai HC piemīt arī zināma bioloģiskā aktivitāte un tās ir
absolūti nekaitīgas veselībai.

Materiāli un metodes
Kā izejmateriālu darbā tika izmantojām aptuveni 20 g veca baltalkšņa /Alnus incana/ ar spirta/acetona maisījumu
ekstraģētas koksnes zāģskaidas (iegūstot HC pilotiekārtā izmantojām neekstraģētas skaidas). Izmantotās koksnes
ķīmiskais sastāvs sniegta tabulā 1.
Tabula 1. Izmantotās baltalkšņa koksnes ķīmiskais sastāvs.
Komponente
Celuloze
Lignīns
Hemicelulozes
Ekstraktvielas
Pektīnvielas

Saturs,%
45,0
20,6
22,9
5,2
0,25

HC no koksnes izdalījām apstrādājot skaidas ar 7% kālija vai nātrija hidroksīdu +40C temperatūrā 24 st vai 200C
temperatūrā 3 st. Izdalīšanas apstākļu precizēšanai tika pārbaudīti arī citi režīmi. Sārma šķīdumu no skaidām atdalījām
filtrējot un, paskābinot filtrātu līdz pH 5, tika izdalītas ūdenī nešķīstošo HC frakcija(NHC) kuru, pēc koncentrācijas
centrifugējot, atūdeņoja mazgājot ar acetonu un heksānu un pēc tam žāvējot pie 50-600C. No atlikušā ūdens šķīduma,
izgulsnējot acetonā vai etanolā, izdalījām ūdenī šķīstošo HC frakciju (ŠHC), kuru, pēc atdalīšana no suspensijas
centrifugējot, atūdeņojām līdzīgi iepriekšējai.
HC ķīmisko sastāvu noteicām hromatogrāfiski pēc HC hidrolīzes ar 5% H2SO4 1000C temperatūrā līdz
momocukuriem. Mitruma, pelnu satura un lignīna satura noteikšanai izmantojām klasiskās metodes.
HC šķīdumu un dispersiju īpašību kontrolei izmantojām reostatu (VEB MLW PRUFGERATEWERK
MEDINGEN,Germany).Emulsiju veidojošo īpašību novērtēšanai izmantojām rafinēto olīveļļu un HC šķīdumus ūdeni ar
koncentrāciju 2-10%. Ūdens fāzes/eļļas attiecības 30/70 . Emulsijas iegūšanai eļļu lēnām ievadījām HC šķīdumā intensīvi
maisot (apgriezienu skaits 1500/min). Emulsiju stabilitāti kontrolējām novērojot atslāņošanos un viskozitātes izmaiņas
laikā.
Lai pārbaudītu HC izmantošanas iespējas ādas kopšanas līdzekļu pagatavošanai izmantojām dažas ZRU
„Medicamina”izstrādātās higiēniski-profilaktisko līdzekļu receptūras (preparāti „Rimezīvs”un „Sanita”) aizvietojot
pektīnus un karboksimetilcelulozi ar alkšņa HC. Preparātu stabilitāti laikā kontrolējām mērot to viskozitāti. Izejas un HC
saturošo preparātu veidoto plēvju higroskopiskās īpašības noteicām pie gaisa relatīvā mitruma 30;66 un 98% izmantojot
sāļu šķīdumus
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Rezultāti
Viens no darba pamatuzdevumiem bija izstrādāt HC izdalīšanas no koksnes metodi, noteikt HC iznākumu,
frakcionālo un ķīmisko sastāvu. Literatūrā ieteikta metode ir ekstrakcija ar sārmu 24 st +40 temperatūrā. No tehnoloģiskā
viedokļa nepieciešams procesu intensificēt, tādēļ tika salīdzināti ekstrakcijas procesi temperatūru robežās 4-500C. HC
raksturojums pēc izdalīšanas no koksnes pie 40C sniegts tabulā 2. P
Tabula 2. No baltalkšņa koksnes izdalīto HC raksturojums
Preparāts

Iznākums, %
noa.s .koksnes

Lignīns,%

Ksiloze,%

Ramnoze,%

Ūdenī šķīst. frakcija
Ūdenī nešķ. frakcija

5,1
12,7

1,1
3,5

96,9
98,4

3,1
1,6

Mannoze,
glikoze
u.c. cukuri
Zīmes
Zīmes

Kā no tabulas redzams, iznākumā dominē ūdenī nešķīstošā HC frakcija. Kopējais HC iznākums šinī gadījumā
ir 17,8% rēķinot uz a.s. izejas koksni jeb aptuveni 75-77% no koksnē esošajām HC. Papildus vēl apstrādājot ekstraģēto
koksni ar 24% kālija sārmu kopējais izdalītās HC daudzums bija 21,9%. No tehnoloģiskā viedokļa tāda papildapstrāde ,
protms, neatmaksājas. Produkta ķīmiskā analīze liecina, ka galvenā HC sastāvdaļa ir ksilāns ar nelielu ramnozes un citu
cukuru piejaukumu. Bez tam, visi izdalītie HC preparāti saturēja zināmu lignīna daudzumu, kas iespējams ķīmiski saistīts
ar polisaharīdiem. Būtisks trūkums HC raksturošanā ir tas, ka nav iespējas noteikt preparātu molēkulmassu. Līdzīgs
tabulā norādītajam HC iznākums iegūts ekstraģējot koksni 3 st 200C temperatūrā. Paaugstinot temperatūru līdz 500C
kopējais HC iznākums būtiski nemainījās , bet lielā mērā pieauga ŠHC daļas daudzums (līdz 14,5% no koksnes) būtiski
samazinoties NHC frakcijas iznākumam (1,7-1,9% no koksnes), kas g.k. saistīts ar HC destrukciju . Līdz ar ekstrakcijas
laika pagarināšanos preparātos palielinājās lignīna saturs. Pie 500C izdalīto HC analīzes rezultāti rādīja, ka HC būtiski
palielinās glikozes saturs, kas liecināja par to, ka šķīdumā sāk pāriet arī mazāk organizētās celulozes frakcijas. Daļēji tas
attiecās arī uz režīmiem pie 400C. Izejot no šiem rezultātiem, par optimālāko variantu pieņemta HC ekstrakcija istabas
temperatūrā. Novērtējot koksnes skaidu daļiņu izmēra robežās 0,2-3 mm ietekmi uz HC iznākumu, konstatēts, neliels
HC iznākuma pieaugums ir pie vidējā daļiņu izmēra 0,20-0,5 mm, bet tālāk līdz daļiņu izmēram 3 mm būtiskas ietekmes
izmēram nav. Iepriekš aprakstītie HC izdalīšanas eksperimenti tika veikti laboratorijas stikla traukos 1 l tilpumā. Lai
iegūtu HC lielākā daudzumā tika izgatavots nerūsošā tērauda reaktors ar tilpumu 25 l, kurā iegūti vairāki simti gramu
ŠHC un NHC frakciju. Izdalīšanas režīms – 3 st. 200C temperatūrā. Salīdzinot ar laboratorijas apstākļiem HC iznākumi
bija nedaudz zemāki (15-16% pret 17-18% no a.s. koksnes) bet frakciju attiecības saglabājās tanī pašā līmenī.
No HC praktiskās pielietošanas viedokļa nepieciešams bija izpētīt to šķīdumu īpašības. ŠHC frakcija viegli šķīst
ūdenī, veidojot šķīdumu ar relatīvi zemu viskozitāti, bet NHC sajaucot ar ūdeni veido šķidru gēlu, kura viskozitāte lielā
mērā atkarīga no koncentrācijas.( Zīm.1.)

Zīmējums 1. Hemiceluložu-ūdens sistēmas viskozitātes atkarība no ŠHC (1) un NHC(2) koncentrācijas.
Ņemot vērā to, ka ŠHC veido šķīdumus ar zemu viskozitāti nebūtu mērķtiecīgi to izmantot kā iebiezinātāju.
Daudz vairāk tam ir piemērota NHC frakcija. Lai vispusīgāk novērtētu HC šķīdumu īpašības noteicām to viskozitāšu
izmaiņas laikā, kā arī tādu faktoru ietekmi kā ūdeņraža jonu koncentrācija, neorganisko sāļu klātbūtne, temperatūra un
etanola klātbūtne. Konstatēts, ka uzglabājot HC šķīdumus to viskozitāte pakāpeniski pieaug strukturēšanās rezultātā, bet
aptuveni pēc 20 dienām novērojama destrukcija mikroorganismu iedarbības rezultātā, kuru var novērst pievienojot HC
šķīdumam 10-12% etanola., bet pie etanola koncentrācijas 40% sākas HC izgulsnēšanās no šķīduma. Sildot līdz 650C HC
šķīdumu viskozitāte strauji samazinās un pēc atdzesēšanas ir zemāka kā sākotnējā. HC šķīdumu īpašības būtiski izmainās
pie pH vērtībām zemākām par 4,5, jo samazinās molekulu jonizācijas pakāpe un notiek to konfigurācijas izmaiņas.
Eleltrolīta (NaCl) pievienošana līdz 6% būtiski neizmaina HC šķīdumu īpašības. Pētījumu gaitā novērtēta arī HC šķīdumu
savietojamība ar dažām citām potenciālām higiēnas līdzekļu komponentēm – hitozānu kā arī kliņģerīšu, pelašķu, kumelīšu
un mumija izvilkumiem. Novērots, ka hitozāns ar HC veido nešķīstošu kompleksu, kura sastāvā, neatkarīgi no izejvielu
attiecībām, ir 18,6% hitozāna. Nešķīstošs komplekss veidojas ar kliņģerīšu ekstraktu un mumija izvilkumu.
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Ne mazāk svarīgs ir jautājums par iespējām pielietot HC kā emulgatoru ūdens-eļļa sistēmām. Konstatēts, ka
pielietojot HC ūdenī šķīstošo frakciju viegli veidojās emulsijas, kuru viskozitāte (Zīm.2.) un stabilitāte laikā strauji pieauga
līdz ar HC koncentrācijas palielināšanos un pie HC koncentrācijas ūdens fāzē 8% tās bija stabilas vairāku nedēļu laikā
līdz tika novērota mikro-organismu iedarbība. Etanola pievienošana aizkavē šo procesu. HC-veidoto emulsiju noturību
lielā mērā ietekmē ūdeņraža jonu koncentrācija – pie pH vērtībām kas zemākas par 4-4,5 emulsijas kļūst nestabilas jau
augstāk atzīmētās polimēra molekulu lādiņa un formas izmaiņu rezultātā. Tanī pat laikā elektrolīta NaCl pievienošana
līdz 6% sākumā paaugstināja emulsijas viskozitāti bet pēc tam būtiskas neizmaina emulsiju īpašības(Zīmējums 3.) kas
varētu būt svarīgi izmantojot HC pārtikas emulsiju iegūšanai kur tiek pievienota sāls. Emulsiju viskozitāti stipri ietekmē
temperatūra - sildot viskozitāte strauji pazeminās un par jaunu atdzesējot no 650 līdz 200 ir ievērojami zemāka par
sākotnējo

Zīmējums 2. Ūdenī šķīstošās HC frakcijas koncentrācijas ūdens fāzē
ietekme uz 70% olīveļļas emulsijas viskozitāti.

Zīmējums 3. NaCl koncentrācijas ūdens fāzē ietekme uz olīveļļas emulsijas
viskozitāti, izmantojot kā emulgatoru ŠHC.
Darba gaitā tika novērtēta arī iespēja iegūt propolisa emulsijas izmantojot HC kā emulgatoru. Šinī gadījumā
piemērota izrādījās tikai NHC frakcija. Emulsijas ar propolisa saturu 3% bija stabilas 30 dienu laikā. Propolisa pievienošanas
rezultātā HC dispersijas pH pazeminās no 6,4 līdz 4,8. Emulsijas bija bioloģiski noturīgas propolisa antiseptisko īpašību
dēļ.
Augstāk apskatītie pētījumu rezultāti tālāk tika izmantoti par pamatu dažu HC saturošu higiēniski-kosmētisko
līdzekļu pagatavošanai (preparāti „Rimezīvs”un „Sanita”) , aizvietojot ZRU „Medicamina” izstrādātajās receptūrās
klasiskos iebiezinātājus – karboksimetilcelulozi un pektīnus ar alkšņa HC. Kā iebiezinātājs un reizē kā propolisa
emulgātors tika izmantota ūdenī nešķīstošā HC frakcija. Zemāk sniegta oriģinālā un izmainītā Rimezīva receptūra:
Tabula 3. Higiēniski-profilaktiskās ziedes ”Rimizīvs” receptūra.
Komponente
Karboksimetilceluloze (KMC)
Pektīni
Saulespuķu eļļa
Propoliss (20% šķīdums)
Hemicelulozes
Glicerīns
Ūdens

Izejas sastāvs,%
2,0
0,8
0,5
15,0
4,0
77,7

Sastāvs ar HC,%
0,8
0,5
15,0
2,8
4,0
76,9

Dotajā gadījumā neizdevās preparātā pilnīgi aizvietot KMC ar HC, ņemot vērā, ka izejas receptūrā tika izmantots
KMC preparāts ar ļoti augstu molekulmasu (750 000) un līdz ar to augstu viskozitāti. Pektīnus var aizvietot ar HC
to līdzīgās iedarbības dēļ uz ādu. Nozīmīgs rādītājs ir preparātu īpašību noturība uzglabājot. 165 dienu laikā, sekojot
preparāta viskozitātei un pH līmenim, būtiskas izmaiņas netika konstatētas ( sākuma viskozitāte 2460 cP; pH5,3; pēc
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165 dienām - viskozitāte 2580 cP ;pH5,35) kā arī nenotika preparāta atslāņošanās. Izmantojot ziedi, svarīga higiēniska
īpašība ir uz ādas izveidotās plēves higroskopiskā īpašības. Izejas un HC saturošam preparātam šīs īpašības izrādījās tuvas
(Tabula 4.).
Tabula 4. Ziedes „Rimezīvs” sausā atlikuma mitruma sorbcijas spējas
Preparāts
Izejas
HC saturošais

30%
6,1
6,4

Ūdens tvaiku sorbcija,%pie rel. mitruma,
66%
28,9
26,5

98%
377,6
364,2

Secinājumi
Pētījumu rezultātā parādīts, ka no baltalkšņa koksnes, ekstraģējot ar sārmiem istabas temperatūrā, iespējams izdalīt
17-18% hemiceluložu laboratorijas apstākļos un 15-16% pilot iekārtā. Iegūtās HC nav viendabīgas un preparāts sastāv
no ūdenī šķīstošās un ūdenī nešķīstošās frakcijas. Frakciju attiecības lielā mērā ietekmē HC izdalīšanas apstākļi. Ķīmiskā
analīze liecināja, ka HC pamatkomponente( 95-98%) ir ksilāns ar nelielu citu cukuru piemaisījumu.
Parādīts, ka ūdenī šķīstošo HC ar sekmēm var izmantot kā emulgatoru augu eļļām , kas savukārt var atrast
pielietojumu higiēniski kosmētisko līdzekļu pagatavošanā un pārtikas rūpniecība, ņemot vērā HC pilnīgu nekaitīgumu un,
atbilstoši literatūras datiem, pozitīvo ietekmi uz imūno sistēmu un zarnu mikrofloru. Emulsijas uz HC bāzes maz jūtīgas
pret elektrolītu klātbūtni, bet ievērojami maina īpašības skābā vidē.
Ņemot vērā, ka ūdenī šķīstošā HC frakcija veido šķīdumus ar zemu viskozitāti, nav mērķtiecīgi to izmantot kā
iebiezinātāju. Piemērotāka šim mērķim ir ūdeni nešķīstošā frakcija, kas veido gēlu.
Izmantojot alkšņa koksnes ūdenī nešķīstošo HC frakciju, pagatavoti higiēniski – kosmētisko ādas kopšanas līdzekļu
paraugi, aizvietojot lielāko daļu klasisko iebiezinātāju ar HC. Preparāti bija stabili laikā un to higroskopiskās īpašības
atbilda oriģinālajam preparātam. Higiēnisko īpašību novērtējums netika veikts lielo izmaksu dēļ.

Rezultatīvie indikatori
III VPP ietvaros izstrādāts/vadīts viens bakalaura darbs.
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Grey alder /Alnus incana/ wood is currently used in Latvia mainly as firewoodaw material for production of
charcoal. Hence, an interest recently has been arisen at utilizing this wood for obtaining other products, for example
hemicelluloses (HC). HC along with cellulose and lignin are main wood constituents. HC of different plants have been
of considerable interest in recent years as a raw material for a broad range of alpplication – for using them as gelling,
stabilizing and emulsifying aģents in pharmacy, cosmetics and food industry. At the last years arised possibility to isolate
of HC at greater scale as a by-products in pulp industry. The task of our investigations was to evaluate possibility of utilize
of alder HC as thickening and emulsifying agent in some skin-care products. For the isolation of HC approximately 20
years old alder wood sawdust,extracted with ethanol/acetone mixture 1:1 were used. HC were isolated at treating of wood
with 7% potassium or sodium hydroxydes solutions during 3 h at 200C. Besides that, there were used also other isolation
regimes in the tempetrature boundaries 4-500C. For the HC isolation laboratory equipment, as well as pilot-scale reactor
with volume 25 l were used. After the extraction from wood HC solution was neutralized to pH5 and by centrifugation
the water-insoluble (WIHC) fraction was isolated. At mixing of supernant with acetone or ethanol was isolated watersoluble (WSHC) hemicellulose fraction. The yield of both fractions was 17-18% from the owen-dried wood at using
laboratory equipment and 15-16% at using pilot scale reactor. At extraction temperature 500C the yield of WIHC fraction
was only 1,7-1,9% from the wood but yield of WSHC about 14% because of HC destruction during isolation. Analysis
of suggars, obtained after hydrolysis of HC, demonstrated, that main component of the alder HC is xylan (95-98%)
with admixture of rhamnose mannose and glucose. Besides that, all HC preparations contain lignin (1-3,5%). From the
viewpoint of practical application of HC it was necessary to investigate HC solution properties. The WSHC fraction
easy forms water slutions with low viscosity , but WIHC fraction forms liquid gel-like dispersions. HC solutions possess
some thicksotropic properties. At storing HC solutions viscosity gradually increase, but after approximately 20-25 days
damage of the solutions by micro-organisms was observed. HC solutions were little sensitive to presence of electrolytes
(NaCl) but considerably change properties at lowering of the solution pH below 4,5, because of changing of ionization
degree of macromolecules. Addition of 10% ethanol to the HC solutions and dispersions diminish their viscosity and
stabilize against dectruction by micro-organisms. At ethanol concentration 40% partly sedimentation of HC from the
solution was observed. At evaluating of emulsifying properties of HC, it was demonstrated, that it is possible to obtain
stabil water/vegetable oil emulsions at using WSHC as emulsifier at concentration 8-9% in the water phase. At 2% HC
concentration emulsions forms too , but separated after several hours. At storing HC-containing emulsions viscosity
during several weeks increase and than diminish because begining of microbial damage.Emulsions were not sensitive to
the addition of electrolyte NaCl till 6% and CaCl2 till 2,5% in the water phase, but essentially changed properties in acidic
medium (pH below 4-4.5). Heating to 60-650C did not destroy emulsions, but their viscosity was not perfectly reversible
at subsequent cooling . Addition of 10-15% ethanol to the water phase lower the emulsions viscosity and considerably
extend their storing time, because eliminating of microbial damage. The described above experiments data were used for
the preparing of some skin-care remedies at using alder HC as one of the preparations component. As a base for remedies
some developed at scientific-production firm „Medicamina” formulas were used. Main components of the formulas were
carboxymethylcellulose(KMC), pectins, vegetable oils, glycerine propoliss and essential oils. The HC water insoluble
fraction was used insted of classical thickeners – CMC and pectins. Besides, HC served as emulsifier for the propoliss and
oil. It was established, that about 30% from the original KMC content must be left in the preparations considering lower
viscosity of WIHC. The stability at prologed storing of the preparations was observed during 160 days by measuring the
rheological characteristics and pH level of the ointments. These properties did not essentially alter during the mentioned
time. Comparing of the hygroscopic properties of original preparation films and HC- containing films at 3 air humidity
levels (30;66 and 98%) demonstrated that their were very close.
Conclusion. The alder hemicelluloses can be used as thickeners and emylsifiers in formulas of some hygiene
remedies.
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JAUNĀ VIDEI DRAUDZĪGĀ LIGNINA SAISTVIELA NO LAPU KOKSNES
ATLIKUMA, TĀS ĪPAŠĪBAS UN PIELIETOJUMS ĢEOKOMPOZĪTU
IEGUVEI
NEW ENVIRONMENTALLY FRIENLDY LIGNIN-BASED BINDER FROM
HARDWOOD RESIDUE, ITS PROPERTIES AND APPLICATION IN
GEOCOMPOSITES
Galia Šuļga*, Jūlija Brovkina, Sanita Skudra, Vadims Šakels, Olga Aniskeviča
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Pielietojot bērza lignosulfonātus, kas bija iegūti no rūpnieciskās koksnes pārstrādes atlikuma laboratorijas
sulfīta delignifikācijas procesā, tika izstrādāta jaunā videi draudzīgā lignīna saistviela, kā arī tās enerģētiski
mazietilpīgs un videi draudzīgs iegūšanas paņēmiens, tās tehnoloģiskā shēma. Laboratorijas apstākļos
tika izlaistas lignīna saistvielas partijas ar dažādu modifikatora saturu saskaņā ar izstrādāto laboratorijas
reglamentu, un tās tika pilnīgi apraksturotas pēc funkcionālā sastāva un tehniskajiem rādītājiem
(organoleptiskais novērtējums, sausas viela saturs, pH, dinamiskā viskozitāte, utt.). No izstrādātās
saistvielas un vieglas grunts tika iegūti ģeokompozītmateriāli pārklājuma un struktūras veidā, izstrādīti to
optimālie iegūšanas paņēmieni un atrastas saistvielas optimālās patēriņa normas . Darba gaitā ir izpētītas
ģeokompozītmateriālu mehāniskās un ūdens izturības īpašības, vēja erozijas pretestība, kā arī to rādītāju
izmaiņas „slapināšanas – žāvēšanas” un „sasaldēšanas – atsaldēšanas” cikliskās iedarbības rezultātā.
Pielietojot dažādus klimatiskos režīmus kamerā „Binder” tika paradīts, ka izstrādātajiem ģeokompozītiem
piemīt augstā atmosfēras izturība. Veiktās izpētes ļauj rekomendēt izstrādāto lignīna saistvielu kā
atputekļošanas līdzekli grantētu ceļu segumu apstrādei.
Latvijas meži aizņem 2.85 milj. ha jeb 45% no valsts teritorijas. Viena no svarīgām Latvijas ekonomikas nozarēm
ir koksnes mehāniskā pārstrāde. Ar katru gadu palielinās koksnes pārstrādes apjomi. Koksnes transportēšana pa grunts
ceļiem līdz pārstrādes uzņēmumiem notiek intensīvi, un tas rada daudz ceļa putekļu, kas negatīvi ietekmē apkārtējo
vidi. Latvijā ir asfaltēti tikai 38% no visiem valsts ceļiem, turklāt daudzos grunts ceļos kravas autotransporta kustības
intensitāte esot vēl lielāka nekā starppilsētu ceļos.
Ir zināms, ka putekļu daudzuma samazināšanai pielieto dažādas ķīmiskas metodes. Viena no tām ir bāzēta uz
saistvielas uz polimēru šķīdumu izmantojumu. Taču, sintētiski polimēri ir dārgi, tiem ir nepietiekoša atmosfēras izturība,
un daži nav videi draudzīgi. Pasaulē, vienas no perspektīvākajām saistvielām tādam mērķim ir saistvielas no koksnes
ķīmiskās pārstrādes blakusproduktiem, galvenokārt, lignosulfonātiem.
Literatūras un patentu analīze parāda, ka pāreja uz energo- un resursus ietaupīgām tehnoloģijām, kā arī prasības
par apkārtējās vides aizsardzību diktē saistvielas sastāva un kompozītmateriāla iegūšanas paņēmiena izvēli. Šī analīze
arī parādīja lielas ekoloģiskas priekšrocības ūdenī šķīstošām saistvielām uz biopolimēru bāzes, tai skaitā, izmantojot
ekoloģiski-draudzīgas lignīna saistvielas. Lignīnu saturošie ģeokompozīti ir kompozītu materiāli, kuros kā pildviela
ir izmantota grunts (smilts, māls), bet kā saistviela – modificēta lignīna polimēra matrica. Ģeokompozītu radīšana ir
vajadzīga, kad nepieciešams efektīvi aizsargāt grunts virskārtu no stipriem vējiem un intensīviem nokrišņiem vai ātri
samazināt putekļu koncentrāciju gaisā, piemēram, ceļu seguma atputekļošanai, kas tradicionāli balstās uz ķīmisko
reaģentu izmantošanu.

Eksperimentālā daļa
Kā izejvielas saistvielas izstrādāšanai tika pielietotas bērza koksnes skaidas, kas ir koksnes mehāniskais atlikums
mēbeļu ražošanā. Delignifikāciju veica stacionārā režīmā 1 litra autoklāvā ar sulfītmetodēm, izmantojot vārīšanas skābi
ar sastāvu: kopējais SO2 – 5.6%, brīvais SO2 – 4.6%, saistītais SO2 – 1.0%, CaO + Na2O nemazāk par 1.1% (CaO/Na2O
=2/1), hidromodulis 1/6. Vārīšanas laiks sastāda 6 stundas: temperatūras celšana līdz 105°C – 1 stunda, impregnēšana
pie 105°C – 1 stunda, temperatūras celšana līdz 135°C – 1 stunda, vārīšanas process pie 135°C – 3 stundas. Bērza
lignosulfonātus izdalīja no sausa sulfīta atsārma pēc Cipkinas metodes. Izdalītajam bērza sulfīta lignīnam bija noteikts
elementsastāvs (Elementar Analysensysteme Vario MACRO CHNS) un, pielietojot analītiskās ķīmijas, UV- un FTIRspektroskopijas metodēs, funkcionālais sastāvs, kā arī Klasona lignīna saturs (93%), pelnu un reducējošo vielu saturs.
Izdalīta bērza lignosulfonāta fenilpropāna strukturālā formula bija sekojoša: C9 H6.89 O2.57(OCH3)0.71 (SO3)0.35 (OHfen)0.68
(CO)0.36 . Ar šķidruma hromatogrāfijas un viskozimetrijas metodēm bija atrasta bērza lignīna vidējās molekulārās masa
(Mw = 28 500) un polidispersitāte (Mw/Mn =5.7).
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Ģeokompozītu iegūšanai kā pildvielu izmantoja vieglā mehāniskā sastāva grunti (karjera smiltis ar blīvumu 1,61
g/dm3, filtrācijas koeficients 3 m/dienā).
Ģeokompozīti tika iegūti cilindra, agregātu un pārklājuma veidā. Kompozītmateriāliem tika pētīti mehāniskā
izturība spiedē, penetrācija ar rokas penetrometru (konusa leņķis 30о) un ūdens izturība. Grunts struktūru raksturoja ar
strukturālo koeficientu K, kas atspoguļoja agregātu saturu pēc tā apstrādes ar bērza lignīna saistvielu. Ģeokompozītmateriālu
atmosfērizturība ir pētīta klimatiskā kamerā „Binder”. Tika izvēlēti trīs pētīšanas režīmi: ar pazeminātu temperatūru
(-10oC, bez iluminācijas), paaugstinātu temperatūru (60oC, mitrums – 60 %, dienas un UV- starojums) un ar paaugstinātu
mitrumu ( mitrums - 85%, 20oC, dienas un UV- starojums).

Rezultāti
Jaunā lignīna saistviela un tās īpašības
Izvēloties polimēro modifikatoru jaunās lignīna saistvielas radīšanai, tika ņemti vērā sekojoši struktūras parametri:
modifikatora galvenās ķēdes daba, tā sānu grupas, ķēdes garums, funkcionālo grupu daba un to lādiņš, kā arī to ekoloģiskais
tīrums. Kritiskā novērtējuma rezultātā bērza lignīna modifikācijai tika izvēlēts videi draudzīgais akrila kopolimērs ar
molekulmasu 1.88·105, kas ir ražots rūpnieciskos apstākļos. Šim kopolimēram ir raksturīga augsta reaģētspēja, laba
šķīdība ūdenī, kā arī ekonomiska pieejamība.
Bērza lignīna saistvielas iegūšanai tika izvēlēts interpolimēru kompleksu izveidošanās mehānisms. Reakcija starp
bērza lignīnu un polimērmodifikatoru norisinājās ūdens šķīdumā, tai nebija blakusproduktu un neizdalījās kaitīgas vielas
interpolimēru mijiedarbības rezultātā. Tika konstatēts, ka bērza lignīna saistvielas iegūšanas temperatūras paaugstināšana
no 20 līdz 60 ºC nozīmīgi pacel reakcijas stabilitātes konstanti (Ks), kas ir saistīts ar brīvās enerģijas (ΔG) samazināšanos
entalpijas (ΔH) un entropijas (ΔS) paaugstināšanās rezultātā (tabula 1). Iegūtie rezultāti arī apliecina starppolimēro
hidrofobo mijiedarbību būtisko lomu saistvielas polimērās struktūras formēšanā.
Tabula 1. Termodinamiskās funkcijas “bērza lignīns-modifikators” interpolimērajai reakcijai
T, oC
20
30
40
50
60

Ks,102 l /mole
8.0
12.7
27.2
71.8
244.1

∆ Go, kJ/mole
- 16.2
-17.9
- 20.5
- 23.9
- 27.9

∆Ho, kJ/mole
33.2
71.7
89.5
92.2

∆S, J/ mole
169
295
341
363

Iegūtie rezultāti ļāva izvēlēties lignīna saistvielas tehnoloģisko shēmu un tās iegūšanas režīma parametrus
(temperatūra - 60oC, maisīšanas ilgums – 30 min), kvalitātes kontrole – pH un viskozitātes radītāji. Laboratorijas
apstākļos saskaņā ar izstrādāto reglamentu tika izlaistas 0.3-0.5 kg saistvielas partijas ar dažādiem sastāviem. Saistvielas
partijas raksturojas ar modifikatora saturu 0.5-18.7 mas.%, sauso vielas saturu 39.2 - 48.5 mas.%, pH vērtībām 3.1-3.8
un dinamisko viskozitāti 85-1900 mPas. Bērza lignīna saistvielas laboratorijas paraugi ir augsti strukturētie polimēru
šķīdumi ar stipri izteiktu neŅūtona tecēšanu. Tiem piemīt augsti elastiskas īpašības ar Veissenberga efektu klātbūtni pie
bīdes deformācijām. Noteikts, ka lignīna saistvielas maksimālā Ņūtona viskozitāte (η0 ) palielinās, bet tās strukturālā
viskozitāte pazeminās ar saistvielas sastāva pieaugumu, kas ir saistīts ar lignīna interpolimēro kompleksa molekulmasas
paaugstināšanos
Diferenciālā skanējošā kalorimetrija parādīja, ka visiem lignīna saistvielas sastāviem neatkarīgi no to sastāva
vērtības piemīt tikai viena stiklošanās temperatūra, kas atšķiras no bērza lignīna un modifikatora stiklošanās temperatūru
vērtībām. Kā stiklošanās temperatūra, tā arī kušanas entalpija un masas zaudējumi ir nelineāri atkarīgi no saistvielas
sastāva, kas norāda uz sastāva stehiometrijas ietekmi uz sintezētās saistvielas īpašībām.

Ģeokompozīti un to īpašības
Pielietojot bērza lignīna saistvielas laboratorijas partijas ar dažādu sastāvu, tika iegūti ģeokompozītmateriāli
cilindra, virsmas pārklājuma un agregātu veidā. Konstatēta strukturētās grunts frakcionālā sastāva atkarība no lignīna
saistvielas maksimālās dinamiskās viskozitātes (Zīm. 1). Ar viskozitātes pieaugumu strukturālā koeficienta vērtība (K)
ievērojami aug un sasniedz maksimālo lielumu pie saistvielas sastāva, kas satur 48 masas % modifikatora. Vienlaicīgi,
ar modifikatora satura palielināšanos bērza lignīna saistvielā, pieaug strukturētās grunts frakciju ar izmēru > 3,0 mm
daudzums.
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Zīmējums 1. Strukturālā koeficienta atkarība no saistvielas viskozitātes
Grunts agregātu ūdens izturības atkarība no saistvielas sastāva ir nelineāra un atkarīga no saistvielas strukturālās
viskozitātes. Grunts agregātu ūdens izturība palielinās no 45% līdz 89% ar strukturālo viskozitātes attiecību pazemināšanos
no 0.84 līdz 0. 80, kas atbilst saistvielas sastāva pieaugumam no 0.5% līdz 18.7%. Atrastā likumsakarība liecina, ka grunts
agregātu ūdens izturību nosaka strukturālā viskozitāte.
Kompozītcilindru mehāniskāi izturībai spiedē un tilpuma blīvuma atkarībai no bērza lignīna saistvielas sastāva un
satura gruntī ir ekstremālais raksturs ar maksimālām vērtībām 2.1 MPa un 1750 kg/m3.
Bērza lignīna saistvielas ievadīšanas uz grunts virsmas rezultātā izveidojās polimēra-grunts kompozītpārklājumi,
kuru mehāniskā izturība uz penetrāciju ir atkarīga no tās maksimālās dinamiskās viskozitātes, koncentrācijas šķīdumā un
ievadīšanas normas. Konstatēts, ka ar dinamiskās viskozitātes un ievadīšanas normas paaugstināšanos no 75 g/m2 līdz 300
g/m2, kompoziītpārklājumu mehāniskās izturības uz penetrāciju ievērojami pieaug, variējot intervālā 0.5-3.5 MPa.
Grunts-polimēru pārklājumu un struktūragregātu izpēti pret vēja eroziju veica aerodinamiskājā caurulē pie gaisa
plūsmas ātruma 12.5 m/s. Strukturētās daļiņas ar diametru 2.0-3.0 mm praktiski nepārvietojās pie šī vēja ātruma. Gruntspolimēru pārklājumi, kas tika izveidoti ar bērza lignosulfonāta saistvielu ar koncentrācijām 50-200 g/l pie ienešanas
normas 1.0-2.5 l/m2, ir izturīgi pret vēja eroziju, un grunts masas zudumi atkarībā no saistvielas sastāva sastāda 0.19-0.41
kg/m2 stundā.
Tika noteikts, ka vislielāko mehāniskās destrukcijas ietekmi uz grunts agregātiem un grunts pārklājumiem parāda
slapināšanas – žāvēšanas cikliska iedarbība salīdzinājumā ar sasaldēšanas–atsaldēšanas iedarbību. Tika noteikts, ka
vislielākās grunts frakcionālā sastāva izmaiņas un smalkās frakcijas daudzuma palielināšanās pēc cikliskās iedarbības
piemīt grunts agregātiem, kas veidojas ar nemodificēto bērza lignosulfonātu šķīdumiem. Cikliskās iedarbības negatīvi
ietekmē mehānisko izturību un noturību pret vēja eroziju kompozītpārklājumiem, kas izveidojas ar nemodificēto bērza
lignosulfonātu apstrādi. Pēc 7 cikliem “slapināšana-žavēšana”, to mehāniskā izturība samazinājās par 84%, bet noturība
pret vēja eroziju tuvojās nullei. Tajā pašā laikā šo radītāju izmaiņas kompozītpārklājumiem, kas izveidojas pēc apstrādes
ar bērza lignīna saistvielas šķīdumiem, sastāda tikai 25% un 35%, attiecīgi. Kompozītpārklājumiem, kas tika izveidoti ar
saistvielas ar steheometrisko sastāvu apstrādi, šis rādītājs nepārsniedz 8%.
Pielietojot klimatisko kameru „Binder” ir pētīta ģeokompozītmateriālu atmosfēras izturība. Iegūtie rezultāti
parādīja, ka izstrādātajiem ģeokompozītiem piemīt augstā atmosfēras izturība. Tie praktiski nemaina savus mehāniskos
un agregātu sastāva rādītājus pēc 5, 15 un 30 dienām „paaugstinātā temperatūra /normālais mitrums/UV starojums”
režīma iedarbības rezultātā. Klimatiskais režīms ar zemo temperatūru arī nedaudz ietekmē ģeokompozītu mehānisko
īpašību un grunts agregātu sastāvu. Vislielāko ietekmi uz ģeokompozītu īpašībām rada režīms ar augsto mitrumu. Pēc
30 dienām šī režīma iedarbības rezultātā ģeokompozītu mehāniskā izturība samazinās par 12-17%, bet saturs grunts
agregātiem ar izmēru < 0.25mm pieaug par 10-15%. Tajā pašā laikā ģeokompozītiem, kas iegūti no nemodificētajiem
bērza lignosulfonātiem, mehānisko īpašību samazināšanās sastāda 35-44%, bet sīko grunts agregātu saturs palielinās par
27-32%.
Bērza lignīna saistviela ir paredzēta grunts ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu meža un auto
ceļu, piemājas ceļu un būvobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei.
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Secinājumi
Projekta īstenošanas laikā tika izstrādāta jaunā ekoloģiski-draudzīgā saistviela no lapu koksnes atlikumiem un tās
enerģētiski mazietilpīgs un ekoloģiski tīrs iegūšanas paņēmiens. Laboratorijas apstākļos izlaistas bērza lignīna saistvielas
partijas, kuras tika pilnīgi apraksturotas pēc tehniskajiem rādītājiem un funkcionālā sastāva. Pielietojot jaunās ekoloģiskidraudzīgās saistvielas tika izstrādāti ģeokompozītmateriāli un pētītas to strukturāli-mehāniskās, ūdens un atmosfēras
izturības īpašības. Iegūtie rezultāti ļauj piedāvāt izstrādāto bērza lignīna saistvielu kā ķīmisko līdzekli grants meža, auto
un piebraucamo ceļu apstrādei, lai samazinātu putekļu daudzumu.

Rezultatīvie indikatori
Publikācijas VPP ietvaros - 25, citas - 25; piedalīšanās zinātniskās konferencēs – 27; saistvielas un ģeokompozītu
paraugi - 8 ; tehnoģiskā shēma – 1. VPP ietvaros zinātniskajā grupā izstrādāti 2 maģistra, 1 inženiera un 1 bakalaura grāda
darbi. Tiek izstrādāts promocijas darbs Jūlijas Brovkinas „Bērza koksnes šķīstošo lignīnu iegūšana un to modificēšanas
produktu pielietošana atputekļošanai un fāzu robežas stabilizācijai” (uzsākts 27.10.2008, RTU MLĶF, vadītāji: Šuļga Ģ.,
Ozoliņš Ju.). Par šo paveikto maģistra darbu ir saņemtas divas atziņas no LZP un Vides ministrijas.
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Using birch lignosulphonates, obtained from the industrial wood processing residue in the laboratory sulphite
delignification process, a new environmentally friendly polymer binder as well as its energy-efficient and environmentally
sound method and flow diagram were developed. From the chemical point of view, the developed binder represents a
lignin/polymer complex, in which the macromolecules of both components are linked together by physico-chemical
bonds. The obtained binder was structurised liquid, and the found dependencies of dynamic viscosity on its composition
(modifier content) allow to regard it as semi-interpenetrating polymer networks formed by the network lignin and linear
polymer macromolecules. The non-linear dependence of the viscosity logarithm on inverse temperature, as well as the
values of the activation energy of the viscous flow, testified a major contribution of the interpolymer H-bonds to the
cohesion strength of the spatial network of the binder. In laboratory conditions, batches of the birch lignin binder with
the different polymer modifier content were produced in accordance with the developed laboratory regulations and were
fully characterized in terms of their functional composition and physico-chemical properties (organoleptic evaluation, dry
matter content, pH, dynamic viscosity, etc.). From the developed environmentally friendly lignin binder and sand ground,
the geocomposite materials in the form of a surface reinforced layers and a sand structure were obtained, and the optimum
application rates of the binder for their obtaining were established. In the work, the mechanical, water resistance and wind
erosion resistance properties of the developed geocomposites as well as the changes of these properties as a result of the
cyclic action of „moistening – drying” and „freezing – unfreezing” were investigated. The atmospheric resistance of the
obtained geocomposites was investigated in a climatic chamber „Binder”, applying climatic regimes with elevated and
reduced temperatures, and elevated moisture in the presence of UV-irradiation. The obtained results have shown that the
developed geocomposites have a high atmospheric resistance. The performed studies make it possible to recommend the
developed lignin binder as a dust control agent for treating surface of forest ground and auto roads.

Effective indicators: Publications (a total of 25 within the framework of the national Research Program), other 25; participation in scientific conferences – 20; binder and geocomposite samples - 8; flow diagram – 1.
In the framework of the national Research Program, 2 M Sc works, 1 B Sc and 1 Ing. works have been defended.
A M Sc work by Julia Brovkina „Obtaining of birch wood soluble lignin and its modification products for dust control and
interface stabilisation” (started on 27 October, 2008, Riga Technical university, scientific advisors: Šuļga Ģ., Ozoliņš Ju.),
has received the commendations from the Latvian Councils of Sciences and Ministry of environment.
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ETIĶSKĀBES IEGŪŠANA NO ALKŠŅA KOKA KOKSNES
OBTAINING OF ACETIC ACID FROM GREY ALDER WOOD
Nikolajs Vederņikovs*, Irena Krūma, Maris Puķe, Prans Brazdausks

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
* ved@edi.lv
Tehnisko etiķskābi pasaulē ražo 165 kompānijas 8,2 milj. t gadā praktiski tikai no naftas produktiem.
Prognozē, ka tās ražošanas apjoms līdz 2015. gadam palielināsies līdz 11,8 milj. t gadā un to papildus
daudzumu vajadzēs ražot no biomasas. Ņemot vērā, ka Latvija ir visbagātākā Eiropas Savienībā tieši
ar alkšņa koksnes resursiem, ir ļoti svarīgi atrast šiem resursiem ekonomiski izdevīgu izmantošanu.
Šīs problēmas efektīvākais risinājums varētu būt etiķskābes ražošanas organizēšana pie alkšņa koksnes
kompleksas pārstrādāšanas. Pēc Valsts meža dienesta Meža departamenta datiem šādi resursi sastāda
vairāk nekā 1 milj. m3 gadā un no tiem varētu saražot 20 000 t etiķskābes. Tas dos iespēju ekoloģiski
tīri un ekonomiski efektīvi pārstrādāt visus mazvērtīgās lapkoku koksnes resursus. Tāpēc darba mērķis
bija: izstrādāt teorētiskus pamatus etiķskābes iegūšanas no alkšņa koksnes tehnoloģijai. Lai izpildītu darba
uzdevumus tika izmantotas 2 oriģinālas eksperimentālās iekārtas un jaunas metodes. Bez tam šajā darbā
izmantoti arī 2 jauni patenti [5]. Tas viss deva iespēju, pirmo reizi pasaules zinātniskajā praksē izpētīt
alkšņa koksnes hemiceluložu polisaharīdu deacetilēšanās un etiķskābes veidošanās procesa galvenās
likumsakarības. Noteikti hemiceluložu deacetilēšanās procesa kinētiskie parametri. Parādīts, ka etiķskābes
veidošanās no alkšņa koksnes dinamiku, kinētiku un iznākumu ietekmē galvenokārt procesa temperatūra,
katalizatora daudzums un procesa ilgums. Realizēta procesa optimizācija un iegūtie rezultāti būs par pamatu
jaunas tehnoloģijas izstrādāšanai, kuru varēs rūpnieciski realizēt Latvijā.

Pārtikas etiķskābe tiek iegūta no etanola šķīduma izmantojot baktērijas Acetobacter aceti. Pasaulē pārtikas
etiķskābes daudzums ir tikai 10% no kopējā saražotā etiķskābes daudzuma [4, 5]. Tehnisko etiķskābi pirms dažiem
gadiem ražoja, izmantojot galvenokārt mikrobioloģisko procesu - raudzējot etanola saturošus šķīdumus ar etiķskābes
baktēriju Acetobacter aceti.
Sakarā ar to, ka etanolu lielos daudzumos izmanto tagad kā piedevu benzīnam, tehniskās etiķskābes ražotājiem
vajadzēja mainīt izejvielu un tehnoloģiju. Tagad tehnisko etiķskābi ražo galvenokārt ar metanola karbonilēšanas metodi
[1 ,3] un izmanto vinilacetāta un celulozes acetāta ražošanā. Pieprasījums pēc tehniskās etiķskābes visu laiku pieaug, ja
2002. gadā bija saražots 6.7 milj. t tehniskās etiķskābes, tad 2008. gadā tās ražošanas apjoms palielinājās līdz 8.2 milj. t
gadā [2]. Prognozē, ka līdz 2015. gadam tehniskās etiķskābes ražošanas apjoms palielināsies līdz 11.8 milj. t gadā, tas ir
vēl par 44% vairāk [5].
Ņemot vērā, ka pēc ASV speciālistu prognozes [5] naftas iegūšana pasaulē drīz sāks samazināties (zīm. 1) un tās
cena attiecīgi palielināsies, vajadzēs atkal meklēt jaunu, un šoreiz atjaunojamu izejvielu tehniskās etiķskābes ražošanai.
Par tādu izejvielu varētu būt lapkoku koksne un Latvijas apstākļos, tajā skaitā, arī alkšņa koka koksne.

Zīmējums 1. Naftas iegūšana Pasaulē (1), OPEC (2) un citās valstīs (3).
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Tā kā Latvijā ir daudz koksnes atlieku, ir ļoti svarīgi atrast arī tām ekoloģiski tīru un ekonomiski efektīvu pārstrādi.
Viens no šādiem risinājumiem varētu būt etiķskābes ražošana no alkšņa koka koksnes izmantojot jaunu tehnoloģiju.
Latvijā alkšņa koksnes krāja pēc platības aizņem 316 tūkstoši ha vai 9,7% no kopējās meža platības [5]. Tāpēc šī darba
mērķis bija izstrādāt teorētiskus pamatus etiķskābes iegūšanas tehnoloģijai, kompleksi pārstrādājot alkšņa koka koksni.
Attiecīgi darba uzdevums bija izpētīt galveno parametru (temperatūras, katalizatora daudzuma un deacetilēšanās procesa
ilguma) ietekmi uz etiķskābes veidošanās dinamiku un kinētiku, kā arī uz etiķskābes iznākumu. Šajā darbā bija izmantotas
divas oriģinālas pilotiekārtas, kas palīdzēja atrast procesa galvenās likumsakarības un ļāva izstrādāt teorētiskos pamatus
jaunai oriģinālai etiķskābes iegūšanai tehnoloģijai, kompleksi pārstrādājot alkšņa koksnes atliekas.
Ņemot vērā, ka ķīmisko produktu eksports Latvijai būtu daudz izdevīgāks, nekā alkšņa koksnes atlieku izmantošana
kā kurināmo, mūsu pētījumu rezultāti varēs noderēt etiķskābes ražošanas organizēšanai Latvijā. Tāpēc mūsu pētījumiem
varētu būt ne tikai teorētiska, bet arī liela praktiska nozīme.

Eksperimentālā daļa
Alkšņa koka koksnes zāģu skaidas tika samaisītas ar katalizatora šķīdumu speciāli projektētā lāpstveida maisītājā.
Kā katalizatoru izmantojām sērskābi, kura parasti tiek izmantota rūpnieciskajā praksē. Iegūto materiālu apstrādāja ar
tvaika plūsmu oriģinālajā stenda iekārtā. Bija izmantotas divas iekārtas: stenda iekārta un pilotiekārta. Stenda iekārtas
galvenā reaktora apjoms ir 2 litri, diametrs 50 mm un augstums 1000 mm.
Jaunā pilotiekārta, kuru izgatavoja pēc mūsu izejas datiem, izmantojot Eiropas Struktūrfondu līdzekļus, ļauj
modelēt rūpnieciskos procesus. Šīs Pilotiekārtas galvenā reaktora diametrs ir 110 mm, augstums 1450 mm un tilpums
13,7 litri. Šī jaunā pilotiekārta bija izmantota pēdējā gadā. Tā deva iespēju modelēt rūpniecisko procesu un optimizēt
galvenos parametrus.
Lai nodrošinātu konstantu temperatūru reakcijas zonā visa procesa laikā un pie dažādiem parametriem, reaktoriem
ir divas siltuma izolācijas sistēmas ar attiecīgu automātiku, kas ļauj ne tikai kontrolēt, bet arī noturēt konstantu temperatūru
visa procesa laikā.
Reaktorā materiālu apstrādā ar ūdens tvaika nepārtrauktu plūsmu ņemot kondensāta paraugus ik pēc 10 minūtēm.
Etiķskābes koncentrāciju kondensātā nosaka ar gāzu hromotogrāfu. Iegūtos rezultātus apstrādāja datorā, izmantojot
attiecīgās programmas. Etiķskābes iznākumu rēķināja procentos no teorētiski iespējamā iznākuma.

Rezultāti
Alkšņa koksnes acetilgrupas, no kurām veidojas etiķskābe, saistītas ar dažādām hemicelulozes polisaharīdu daļām
un ir 4-O-metilglikuronoksilāna, glikomannāna un galaktoglikomannāna sastāvā. Kopējais acetilgrupu daudzums ir 5.8%
rēķinot no absolūti sausas alkšņa koka koksnes (a.s.k.). Acetilgrupas pievienošanās vietas hemicelulozes polisaharīdu
makromolekulā ir dažādas. Tāpēc deacetilēšanas process notiek nevienmērīgi un ir svarīgi, šinī gadījumā, kinētiskie
pētījumi. Līdz šim tādus pētījumus vispār nevarēja veikt, jo laboratorijas apstākļos nav iespējams modelēt rūpniecisko
procesu. Mūsu oriģinālajām stenda iekārtai un pilotiekārtai ir tāda iespēja, kuru mēs arī izmantojām šajā darbā.
Kā parādīja mūsu pētījumi, galvenie deacetilēšanas procesa parametri, kuri ietekmē procesa kinētiku un etiķskābes
iznākumu, ir katalizatora daudzums, temperatūra un procesa ilgums. Izmantojot augstāk aprakstīto stenda iekārtu un
attiecīgās metodikas, eksperimentāli atrasts, ka pie temperatūras 430 K un katalizatora daudzuma 1,0 %, 1,5 % un 2,0 %
no a.s.k., deacetilēšanas procesa pirmās 10 min. etiķskābes veidošanās reakcijas ātruma konstantes attiecīgi ir: 2,81·10-2
min-1, 5,19·10-2 min-1 un 5,94·10-2 min-1.
Eksperimentāli pierādīts, ka pie sērskābes daudzuma palielināšanas no 1,0% līdz 2,0% no a.s.k., etiķskābes
iznākums arī palielinājās. Tā, piemēram, jau pēc 10 min. no procesa sākuma, pie katalizatora daudzuma 1,0%, 1,5% un
2,0% no a.s.k., etiķskābes iznākums ir attiecīgi 19,3%, 40,5% un 44,8% no teorētiski iespējamā. Tāda pati likumsakarība ir
arī palielinot procesa ilgumu. Maksimālais etiķskābes iznākums sasniegts pēc 60 min no procesa sākuma pie katalizatora
daudzuma 2,0% no a.s.k. un ir 80,2% no teorētiski iespējamā.
Hemiceluložu deacetilēšanās procesa temperatūra tika mainīta plašā intervālā: no 410 K līdz 450 K. Tik plašs
temperatūras intervāls bija paņemts tāpēc, ka alkšņa koksnes deacetilēšanās process līdz šim vispār nebija pētīts. Izmantojot
iegūtos eksperimentālos datus, aprēķinātas hemiceluložu deacetilēšanās procesa ātruma konstantes. Kā redzams zīm. 2,
visos laika periodos ir lineāras likumsakarības atkarībā no temperatūras.
Procesa laikā etiķskābes veidošanās reakcijas ātruma konstante nepaliek tā pati, kā tas parasti ir homogenām
reakcijām, bet samazinās, piemēram, pie temperatūras 450 K un katalizatora daudzuma 1,5% no a.s.k. deacetilēšanās
reakcijas ātruma konstante samazinājās no 7,83 · 10-2 min-1 procesa sākumā līdz 3,03 · 10-2 min-1 procesa beigās. Tas notiek
tāpēc, ka acetilgrupas atrodas koksnes sarežģītajā struktūrā un pievienotas hemiceluložu makromolekulām ar dažādām
saitēm. Tāpēc hemiceluložu deacetilēšanas procesu ietekmē visi šie faktori: heterogēna vide, hemiceluložu virsmolekulārā
struktūra un dažādās acetilgrupu saites hemiceluložu makromolekulā. Pateicoties visiem minētajiem faktoriem viena
acetilgrupu daļa atšķeļas viegli, bet citas acetilgrupas atšķeļas ar dažādu ātrumu ietekmējot ar to deacetilēšanās reakcijas
ātrumu. Sakarā ar to, procesa laikā samazinās deacetilēšanās reakcijas ātruma konstantes, kā to var redzēt zīmējumā 2.
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Zīmējums 2. Etiķskābes veidošanās ātruma konstantes izmaiņas atkarībā no temperatūras
Etiķskābes veidošanās no alkšņa koksnes reakcijas temperatūras koeficients, palielinot temperatūru intervālā
410 – 450 K, attiecīgi samazinājās no 1,72 līdz 1,20. Tas nozīmē, ka alkšņa koksnes hemiceluložu deacetilēšanās reakcija
palielinot temperatūru pāriet no kinētikas apgabala, kur tā atbilst Arrēnisusa likumam, uz pārejas apgabalu, beigās pat uz
difūzijas apgabalu. Tas apstiprina augstāk paskaidrotos alkšņa koksnes hemiceluložu deacetilēšanās procesa īpatnības:
heterogēna vide, hemiceluložu virsmolekulārā struktūra un dažādās acetilgrupu saites hemiceluložu makromolekulā.
Kā redzams, etiķskābes veidošanās procesam atrastas līdzīgas kinētiskās likumsakarības atkarībā no visiem izpētītiem
deacetilēšanas procesa galveniem parametriem.
Temperatūrai ir liela ietekme ne tikai uz hemiceluložu deacetilēšanās procesa kinētiku, bet arī uz etiķskābes
iznākuma izmaiņām. Etiķskābes iznākums palielinājās atkarībā no temperatūras, un palielinājās arī pie visām temperatūrām
atkarībā no procesa ilguma (zīm. 3). Tā, piemēram, pie temperatūras 410 K etiķskābes iznākums pēc 10 min no procesa
sākuma ir 16,9 % no teorētiski iespējamā, bet pēc 60 min palielinājās līdz 49,6 % no teorētiski iespējamā, tas ir gandrīz
3 reizes. Pie augstākām temperatūrām etiķskābes iznākums arī palielinājās, pie tam visā izpētītajā temperatūras intervālā.
Tā, pēc 10 min no procesa sākuma etiķskābes iznākums pie temperatūras 450 K ir 54,3 % no teorētiski iespējamā, bet pēc
60 min etiķskābes iznākums palielinājās līdz 83,8 % no teorētiski iespējamā.

Zīmējums 3. Etiķskābes iznākuma izmaiņas atkarībā no temperatūras
pie katalizatora daudzuma 1,5% no a.s.k.
Visi līdz šim aprakstītie pētījumi veikti uz stenda iekārtas, kur kā izejmateriālu izmantoja alkšņa koksnes
zāģu skaidas. Jaunās pilotiekārta deva iespēju izmantot kā izejmateriālu tehnoloģisko skaidu, kuras parasti izmanto
rūpnieciskajā ražošanā, jo izejmateriāla daļiņas izmērs var ietekmēt procesa ātrumu un rezultātu. Tāpēc jaunā pilotiekārta
deva iespēju optimizēt etiķskābes iegūšanas no alkšņa koksnes procesa parametrus un dot attiecīgas rekomendācijas
jaunas tehnoloģijas izstrādāšanai.
Lai izvērtētu galveno faktoru mijiedarbību etiķskābes iegūšanas procesā pielietojām pilno 3 faktora eksperimentu
23 tipa plānu. Izmantojot iegūto vienādojumu, piemēram, augstākajā līmenī izrēķinātais etiķskābes iznākums no teorētiski
iespējamā būtu:

Starpība starp izrēķinātā un eksperimentāli atrastā rezultāta (92,76%) ir tikai 0,32%. Tas nozīmē, ka iegūtais
vienādojums adekvāti apraksta pētāmo procesu.
Izmantojot iegūtos rezultātus atrasti optimālie hemiceluložu deacetilēšanās procesa parametri: katalizatora
daudzums 2,5% no a.s.k., temperatūra 167oC (440 K) un etiķskābes iegūšanas procesa ilgums 30 min. Etiķskābes
iznākums šajā gadījumā ir 89,8% no teorētiski iespējamā, kas ir par 6% augstāk, nekā maksimāli iegūtais etiķskābes
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iznākums pirms procesa optimizācijas, un tas ir ļoti labs rezultāts. Šis rezultāts bija izrēķināts pēc atrastā vienādojuma un
arī eksperimentāli apstiprināts.

Secinājumi
Pirmo reizi pasaules zinātniskajā praksē izpētītas alkšņa koksnes hemiceluložu polisaharīdu deacetilēšanās un
etiķskābes veidošanās procesa galvenās likumsakarības. Parādīts, ka etiķskābes veidošanās no alkšņa koksnes dinamiku,
kinētiku un iznākumu ietekmē galvenokārt procesa temperatūra, katalizatora daudzums un procesa ilgums. Noteikti
hemiceluložu deacetilēšanās procesa kinētiskie parametri un parādīta šī procesa sākuma stadijas atbilstība Arrēniusa
likumam. Parādīts, ka temperatūras intervālā 410 - 450 K hemiceluložu deacetilēšanās process notiek, sākumā, kinētikas
apgabalā, pēc tam pāriet pārejas un difūzijas apgabalos, kas parāda, ka acetilgrupas ir nevienmērīgi piesaistītas pie
hemiceluložu polisaharīdu makromolekulām. Bez tam, hemiceluložu virsmolekulārā struktūra, heterogēnā vide un
atšķirība acetilgrupu saitēs hemiceluložu makromolekulās ievērojami ietekmē deacetilēšanās procesa ātrumu un etiķskābes
iznākumu. Izmantojot jauno pilotiekārtu realizēta procesa optimizācija. Optimālais etiķskābes iznākums ir 89,8% no
teorētiski iespējamā, kas ir par 6,0% augstāk, pirms tam sasniegtā maksimālā etiķskābes iznākuma.

Rezultatīvie indikatori
Pētījumos piedalījās doktorants M. Puķe un students P. Brazdausks, kurš aizstāvēs bakalaura darbu: „Alkšņa koksnes
izmantošana etiķskābes iegūšanai”. Izmantojot 2 LR patentus pirmo reizi pasaules zinātniskajā praksē izpētītas alkšņa
koksnes hemiceluložu polisaharīdu deacetilēšanās un etiķskābes veidošanās procesa galvenās likumsakarības. Iegūtie
rezultāti būs par pamatu jaunas tehnoloģijas izstrādāšanai, lai varētu uzbūvēt etiķskābes ražošanas rūpnīcu Latvijā.
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worldwide, technical acetic acid is produced by 165 companies – 8.2 million t per year – only from petroleum
products. It is forecasted that its annual volume will increase to 11.8 million t by 2015, and its additional amount will
have to be produced from biomass. Taking into account the fact that latvia is the richest country in the European Union
exactly in alder wood resources, it is very important to find an economically attractive application for these resources.
The most efficient solution to this problem could be organising of acetic acid production at complex processing of alder
wood. According to the data of the Forest Department of the national Forest Service, such resources make up more than
1 million m3 per year, from which 20 000 t of acetic acid could be produced. This will ensure an environmentally friendly
and economically efficient processing of low-value hardwood resources. Therefore, the aim of the present work was to
develop theoretical principles for a technology of obtaining acetic acid from alder wood. To implement the work plan, 2
original experimental devices and new methods were applied.
Employing new ideas (2 LR patents), for the first time in the world’s research practice, the main regularities of the
process of alder wood hemicelluloses polysaccharides deacetylation and acetic acid formation were investigated, using
sulphuric acid as the catalyst. It has been shown that the dynamics, kinetics and yield of acetic acid formation from alder
wood are influenced mainly by the process temperature, catalyst amount, and the process duration.
The effect of temperature on the alder wood hemicelluloses deacetylation process is investigated in a wide
temperature range, namely, from 410 K to 450 K. In all periods of time, the linear regularity between the acetic acid
formation reaction rate constant and the process temperature was found. In this case, with increasing temperature in the
indicated range, the acetic acid formation reaction rate constant at the beginning of the process increased from 1.85·10-2
min-1 to 7.83·10-2 min-1, but at the end of the process, it decreased to 1.14·10-2 min-1 and to 3.03·10-2 min-1, respectively.
The found regularity is explained by the fact that acetyl groups are located in the complicated structure of wood and
are connected by different bonds in the hemicelluloses macromolecule. Therefore, the acetic acid formation kinetics
is influenced not only by the process parameters, but also the heterogeneous medium, hemicelluloses supermolecular
structure and different acetyl groups’ bonds in the hemicelluloses macromolecule.
The catalyst amount also considerably influences the deacetylation process kinetics. At the increase in the amount
of the catalyst from 1.0% to 2.0%, in terms of oven dry alder wood mass, for example, at a temperature of 430 K, the acetic
acid formation reaction rate constant increased from 2.81·10-2 min-1 to 5.94·10-2 min-1, and from 1.41·10-2 min-1 to 2.70·10-2
min-1 at the beginning and the end of the process, respectively. Kinetic parameters of the hemicelluloses deacetylation
process were determined, and the correspondence of the initial stage of the process to the Arrhenius law was shown. It
has been demonstrated that, at the beginning, the hemicelluloses deacetylation process in the indicated temperature range
occurs in the kinetic region, then transfers in transition and diffusion regions. This testifies that acetyl groups are unevenly
connected at the hemicelluloses polysaccharides macromolecules. From the industrial viewpoint, it is very important to
know that the technological parameters of the process influence the acetic acid yield. It is experimentally testified that the
yield of acetic acid is favourably influenced by the process parameters under study. With increasing catalyst amount in the
above-mentioned range at the temperature 430 K, the acetic acid yield already after 20 min from the onset of the process
increased from 34.8% to 61.0% from the theoretically possible one, and the maximum yield of acetic acid at the indicated
temperature was 80.2% from the theoretically possible one. Still more notable effect on the acetic acid yield is exerted by
the temperature of the deacetylation process. At the maximally investigated temperature 450 K, the acetic acid yield after
60 min from the onset of the process increased up to 83.8% from the theoretically possible one.
Using the new pilot device, process optimisation was realised. The optimum yield of acetic acid was 89.8% from
the theoretically possible one, which is higher by 6.0% than the acetic acid yield, maximally reached in this work before
the process optimisation. The obtained results will be the basis for the development of the new technology, which could
be implemented on an industrial scale in Latvia.
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LEVOGLIKOZĀNA IEGUVE NO LAPU KOKU KOKSNES
PRODUCING LEVOGLUCOSAN FROM DECIDEOUS TREE WOOD
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Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
*
aivarsz@edi.lv
Projekta mērķis bija iegūt Latvijas tautsaimniecībai pielietojamus produktus un individuālus savienojumus
(levoglikozānu) t.s. „zaļās ķimikālijas” no vietējām atjaunoties spējīgām izejvielām- mazvērtīgās
lapu koksnes, izstrādājot to ieguves termoķīmiskos pamatus un tehnoloģiskos risinājumus. Galvenie
uzdevumi bija levoglikozāna ieguves procesu izpēte, tehnoloģijas izstrādāšana un tā attīrīšanas pētījumi.
Levoglikozāns jeb 1,6-anhidro-β-D-glikopiranoze ir anhidrocukurs, kurš rodas celulozes vai to saturošo
izejvielu katalītikās termolīzes procesā pie temperatūras 380-4200C, notiekot celulozes makromolekulu
depolimerizācijai, ar iznākumu līdz pat 60% no celulozes masas. Pētijumu programmas ietvaros tika
konstruēta, uzbūvēta un palaista orģināla levoglikozāna ieguves eksperimentālā iekārta ar jaudu līdz 4
kg koksnes /st. Atšķirībā no tradicionālās un ātrās pirolīzes termiskā sadalīšanās norisinās ūdens tvaika
vidē, kā rezultātā veidojas tikai ūdenī šķīstoši mazmolekulāri savienojumi un praktiski neveidojas darvas
produkti, jo nenotiek lignīna sašķelšana. Ietvaicējot reakcijas kondensējamos produktus, iegūst neattīrītu
levoglikozānu, kuru tālāk attīra pēc no jauna izstrādātas levoglikozāna kristalizācijas tehnoloģijas, kas ļauj
būtiski uzlabot iegūtā produkta kvalitāti. Paralēli izstrādāta un validēta levoglikozāna noteikšanas metode
ar augstspiediena šķidruma hromatogrāfiju. Iegūtais levoglikozāns eksperimentālu partiju veidā pārdots
Padebornas universitātei (Vācija) un nodots SIA”Silvanols” izmēģinājumiem , lai pārbaudītu iespēju
izmantot jaunu preperātu sastāvā.

Neskatoties uz lielo pētījumu apjomu, koksne joprojām nepietiekami tiek izmantota kā ķīmiskās un farmaceitiskās
ražošanas pamatvielu ieguves avots. Sevišķi aktuāli tas ir Latvijā, lai tās rūpniecība nākotnē varētu bāzēties uz vietējām
atjaunoties spējīgām izejvielām.Koksnes pirolīzes procesā rodas vairāk kā 300 organisku savienojumu, taču to
koncentrācija šķidrajos produktos ir neliela, tāpēc individuālu savienojumu izdalīšana parasti nav ekonomiski izdevīga.
Katalītiskā pirolīze ļauj novērst šos trūkumus, un iegūt ievērojami palielināt vēlamā savienojuma iznākumu.
Projekta mērķis bija iegūt Latvijas tautsaimniecībai pielietojamus produktus un individuālus savienojumus
(levoglikozānu) t.s. „zaļās ķimikālijas” no vietējām atjaunoties spējīgām izejvielām- mazvērtīgās lapu koksnes, izstrādājot
to ieguves termoķīmiskos pamatus un tehnoloģiskos risinājumus. Galvenie uzdevumi bija levoglikozāna ieguves
procesu izpēte, tehnoloģijas izstrādāšana un tā attīrīšanas pētījumi.Levoglukozāns jeb 1,6-anhidro-β-D-glikopiranoze ir
anhidrocukurs, kurš rodas celulozes vai to saturošu izejvielu pirolīzes procesā pie temperatūras 380-4200C, notiekot
celulozes makromolekulu

depolimerizācijai. Pašlaik pasaulē ir izveidojusies situācija, kad zināms (līdz 2 t gadā), bet nestabils pieprasījums pēc
levoglikozāna eksistē, taču ieguve sintētiskā ceļā ir ļoti dārga un sastāv no apmērām 50 stadijām, kas nosaka augstu tīra
preparāta cenu (Sigma katalogā 1 grama ar tīrību >99% cena ir 74,5 EUR; Fluka katalogā 5 gramu ar tīrību >98%- 186.EUR). Levoglikozānu izmanto plastmasu, līmju, polimeru un medikamentu ražošanai un būtiskākais jautājums šajos
gadījumos ir piedāvātā produkta cenas un tīrības samērīgums, tādēļ būtiski ir iegūt levoglikozānu no lētām izejvielām
vienkāršā procesā. LVKĶI savā laikā izstrādātā oriģināla levoglikozāna ieguves tehnoloģija bija paredzēta hidrolīzes
rūpniecības atlikuma- cellolignīna pārstrādei, kas ļāva strādāt ar lētu izejvielu. Lielākā problēma ir izejvielas- cellolignīna
ieguve, jo kā iepriekš minēts, tā iegūšanas tehnoloģija bija piesaistīta furfurola ražošanai un tādēļ šis režīms iegūstot tikai
levoglikozānu ir ekonomiski neizdevīgs (ļoti liels tvaika patēriņš). Līdz ar to izvirzījās divas alternatīvas: 1) izstrādāt
jaunu cellolignīna ieguves režīmu, kas ļautu samazināt izmaksas šajā tehnoloģiskajā procesa daļā, uz tvaika patēriņa un
tehnoloģisko aparātu cenu rēķina; 2) izstrādāt tehnoloģiju, kas ļautu strādāt tieši ar celulozi vai to saturošiem materiāliem.
Tādēļ bija nepieciešams izveidot jaunu laboratorijas iekārtu, lai izvēlētos optimālo tehnoloģisko variantu, vienlaicīgi
ražojot levoglikozānu tirgum. Projekta sekmīga realizācija ļautu ieņemt nelielu, bet ļoti perspektīvu pasaules tirgus nišu,
ražojot produktu ar augstu pievienoto vērtību no vietējām izejvielām.
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2006.gada otrajā pusgadā tika izgatavoti levoglikozāna iekārtas darba rasējumi un noslēdzās atklāts konkurss
par iekārtas izgatavošanu, 2007.gadā notika iekārtas izgatavošana un komplektācija, bet 2008.gadā tika veikti palaišanas
darbi un sākās darba režīmu atstrādāšana. Uzsākot palaišanu nācās veikt virkni uzlabojumu un pievienot papildaprīkojumu:
1) izveidot ūdens sagatavošanas sistēmu, kas iekļauj mehāniskos filtrus un jonu apmaiņas kolonnu; 2) izveidot temperatūras
monitoringa sistēmu, lai varētu fiksēt rādījumu izmaiņas eksperimentu laikā, 3)izveidot reaktorā iekšējo gaisa cirkulāciju,
lai izlīdzinātu temperatūras diferenci starp rektora augšdaļu un apakšdaļu.

Zīmējums 1. Levoglikozāna iekārtas kopskats: 1-tvaika ģenerātors; 2- ūdens sagatavošanas mezgls; 3-vadības
panelis; 4- galvenais tvaika pārkarsētājs (6 kW), 5- palīgpārkarsētājs (2 kW), 6-barošanas bunkurs ar maisītāju; 7termoreaktors; 8- ciklons; 9- kondensātors.

Eksperimentālā daļa
Eksperimentos kā izejvielu izmantoja bērza un baltalkšņa šķeldas, kuras tika apstrādātas ar katalizatoru- sērskābi
1-3% no a.s. koksnes masas un izturētas reaktorā pie paaugstinātas temperatūras. Iegūto cellolignīnu skaloja ar destilētu
ūdeni, lai aizvāktu hemiceluložu frakciju, un žāvēja līdz 8-12% mitrumam. Materiālu samala un pirolīzei izmantoja
daļiņas ar izmēru <2mm. Cellolignīns tika iekrauts barošanas bunkurā ar maisītāju (6) no kurienes to padod pārkarsēta
tvaika (380-420oC) plūsmā termoreaktora (7) ievadā, izejvielām izejot caur reaktoru notiek pirolīze, pēc kuras ogles tiek
atdalītas ciklonā (8), bet škidrie produkti kondensātorā (9).
Iegūto kondensātu ar organisko vielu saturu 6-10% ietvaicē līdz 90-95%, pievieno 10% acetona un ļauj
levoglikozānam atdziestot kristalizēties. Kristālus atdala ar filtrējošās centrifūgas palīdzību. Neattīrīta levoglikozāna
iznākums atkarībā nopirolīzes apstākļiem bija 60-80% no teorētiskā. Iegūtais produkts tika tālāk pārkristalizēts no
etanola vai metanola, kā arī attīrīts vārot zem atteces šķīdumā ar aktīvo ogli un atkārtoti kristalizējot. Levoglikozāna
koncentrācijas precīzai noteikšanai tika izmantota augstspiediena šķidruma hromatogrāfija, un kā kustīgo fāzi izmantoja
ūdens – acetonitrila maisījumu tilpuma attiecībās 30:70.
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Rezultāti
Katalītiskās pirolīzes procesā pārkarsēta ūdens tvaika vidē pamatā rodas divi anhidrocukuri- levoglikozāns un 1,6anhidro-β-glikopiranoze, bet praktiski neveidojas furāna un fenoltipa savienojumi. Pie optimālajiem pirolīzes apstākļiem
(400oC un tvaika moduļa 1:3) iespējams iegūt 10-20% levoglikozāna no a.s.cellolignīna.
Kristalizācijas pētījumu mērķis bija, pārbaudīt iespēju kristalizācijai etanola vietā izmantot metanolu, kā arī
izpētīt abu kristalizācijas pakāpju optimālos apstākļus, izmainot gan pievienotās aktīvās ogles daudzumu, gan vārīšanas
laiku. Tīrs levoglikozāns praktiski neuzrāda UV gaismas absorbciju pie viļņu garumiem rajonā 210-280 nm. Savukārt
levoglikozānā esošie lignīna un fenola tipa piemaisījumi, absorbē UV gaismu šajā rajonā. Līdz ar to ar UV spektru
palīdzību ir iespējams sekmīgi pētīt levoglikozāna attīrīšanas procesu no šiem piemaisījumiem. Pētītot attīrīšanu ar
aktīvo ogli metanolā zem atteces laiku un levoglikozāna tīrību, atkarība no ņemtā aktīvās ogles daudzuma tika konstatēts
pārsteidzošs fakts, ka aktīvā ogle adsorbē maksimālo piemaisījumu daudzumu jau pēc 5–10 minūšu vārīšanas, un pēc
tam absorbcija atkal pieaug. Tas nozīmē, ka notiek zināmas daļas sorbēto savienojumu desorbcija, iespējams, aktīvās
ogles katalītiskās iedarbības dēļ. Līdz ar to tika izdarīts svarīgs secinājums, ka veicot levoglikozāna kristalizācijas otro
pakāpi, nav nepieciešama ilgstoša (0,5-1 st) vārīšana ar aktīvo ogli. Tāpat iegūtie rezultāti ļāva izdarīt secinājumu, ka
nepieciešamais aktīvās ogles daudzums ir 2% no levoglikozāna masas.
Eksperimentālie pētījumi parādīja, ka pirmajā stadijā, kristalizējot no tehniskā levoglikozāna, nepieciešama
šķīdināšana aukstā etanolā un šķīduma filtrēšanu, tādejādi aizvācot 0,5-1,7% no masas spirtā nešķīstošas amorfas
nogulsnes. Tika negaidīti novērots ka pirmoreiz ietvaicējot šķīdumu un izgulsnējot levoglikozānu, tas ir daudz netīrāks
nekā otrajā reizē, kas liecina par piemaisījumu tieksmi sorbēties uz cietajām daļiņām. Savukārt metanols dod daudz
sliktākas kvalitātes (īpaši pie sorbcijas 260 un 350 nm) levoglikozānu pie tā paša iznākuma. Balstoties uz eksperimentu
rezultātiem (Tabula 1.) tika izstrādāta jauna kristalizācijas tehnoloģija, kura ļāva būtiski uzlabot iegūtā produkta kvalitāti
(Tabula 2.).
Tabula 1. Levoglikozāna attīrīšanas eksperimentu rezultāti
Pārbaudītā procesa apraksts
Kristalizācija no etanola
Kristalizācija no metanola,
Kristalizācija no etanola, attīrot ar
2,5% aktīvās ogles
Kristalizācija no metanola, attīrot ar
2,5% aktīvās ogles
Kristalizācija no etanola, 2 x attīrot
ar 2,5% aktīvās ogles
Kristalizācija no metanola, 2 x
attīrot ar 2,5% aktīvās ogles

1. kristalizācija
1 % šķ. absorbcija pie
220 nm 260- nm 350 nm
0,126
0,071
0,031
0,136
0,073
0,027

Izn;%
69,5
35,1

2.kristalizācija
1 % šķ. absorbcija pie
220 nm 260- nm 350 nm
0,128
0,068
0,025
0,075
0,043
0,019

Izn;%

Kop.
izn.;%

22,5
48,2

92,0
83,3

0,034

0,017

0,009

63,2

0,052

0,026

0,006

25,3

88,5

0,019

0,010

0,002

36,2

0,054

0,026

0,006

50,8

87,0

0,014

0,008

0,002

53,4

0,023

0,012

0,004

28,2

81,6

0,009

0,005

0,002

47,0

0,017

0,009

0,003

23,5

70,5

Tehnoloģija iekļauj sekojošus posmus:
1. Tehniskā LG šķīdināšanu aukstā etanolā un filtrēšanu ar sekojošu pirmo minimālo ietvaicēšanu un pirmo
kristalisko nogulšņu atgriešanu procesā tālākai attīrīšanai, izmantojot turpmākā ietvaicēšanā un kristalizācijā
iegūtās nogulsnes (attīrīts LG).
2. Attīrītā LG šķīdināšana metanolā un vārīšana zem atteces ar 2,5 % aktīvās ogles
kristalizāciju.

20 min ar sekojošu

3. Iegūtā LG atkārtota šķīdināšana metanolā un vārīšana zem atteces ar 2,5 % aktīvās ogles 20 min ar sekojošu
kristalizāciju.
4. Ļoti tīra LG ieguvei izmanto tikai pirmajā kristalizācijas iegūtos produktus.
Tabula 2. LG paraugu kvalitātes salīdzinājums ar standartu
Paraugs
Aldricht,.>99%
Tīrākais paraugs pēc
iepriekšējās tehnoloģijas
Iegūtais tīrākais paraugs pēc
jaunās tehnoloģijas
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220 nm
0,0561

Absorbcija1% ūdens šķīdumam,
% pie viļņa garuma
260 nm
0,0058

350 nm
0,0023

0,0953

0,0087

0,0046

0,0231

0,0110

0,0027

Meklējot pielietojuma iespējas tika uzsākta sadarbība ar SIA”Silvanols” par levoglikozāna izmantošanu ārstniecisko
līdzekļu sastāvā, nododot 100 g parauga jaunu preparātu, kas paredzēti infekciju un iekaisuma procesu ārstēšanai, izveidei
un priekšmēģinājumiem. Notika sadarbība ar profesora Karstena Krohna grupu Padebornas universitātē (Vācija), kura
veica pētījumus, lai sintezētu makrolīdu struktūrelementus uz levoglikozāna bāzes. Tika attīrīti 1350 grami levoglikozāna,
kuri tika pārdoti minētajai universitātei par 2700,-EUR. Pētījumu rezultāti tika publicēti divās publikācijās (Krohn K.,
Gehle D., Florke U.New derivatives of levoglucosan by Tandem Epoxide Allyl Alcohol Rearrangement-Cuprate CrossCoupling Eur.J.Org.Chem, 2005, 2841-2848 p. Un New Chiral Building Blocks and Branched 1,6-Anhydro Sugars from
Regio- and Stereoisometric Cerny Epoxides Eur.J.Org.Chem, 2005, 4557-4562 p.).

Secinājumi
1. Sekmīgi konstruēta un palaista eksperimentāla levoglikozāna ieguves iekārta uz kuras saražota eksperimentālā
partija
2. Izstrādāta jauna levoglikozāna attīrīšanas tehnoloģija, kas ļauj iegūt daudz tīrāku produktu.

Rezultatīvie indikatori
Publikācijas par levoglikozāna ieguvi- 2;
Saražota levoglikozāna eksperimentālā partija – 1,35 kg;
Izstrādāts laboratorijas reglaments darbam ar iekārtu;
Uzbūvēta eksperimentālā iekārta.

Publikācijas
1. Zhurinsh A., Zandersons J.,.Dobele G., Some aspects of levoglucosan production.-1st International Congress on
Green Process Engineering, Toulose, France,Abstracts, April 24-26, 2007, p.292.,
2. G.Dobele, I.Urbanovich, A.Zhurins, E.Samulis, V.Kampars. Obtaining of 1,6-anhydrosaccharides upon fast
pyrolysis of wood. In: A European workshop on thermal processing of biomass for bioenergy, biofuels and
bioproducts. Austria, Salzburg, (ISBN 978-1-872691-28-2), March,. CD-ROM ,p.1-6, CPL Scientific publishing
Services Ltd, 2007. pp.22-23 .

163
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The aim of the project was to obtain products and individual compounds (levoglucosan), the so-called „green
chemicals”, applicable in the national economy, from the local renewable raw materials - low-value deciduous wood,
developing the thermochemical principles and technological solutions of its production. The main tasks were the
investigation of the levoglucosan (LG) obtaining processes, development of the technology and its purification studies.
Levoglucosan or 1,6-anhydro-β-D-glucopyranose is an anhydrosugar that is formed in the process of pyrolysis
of cellulose or cellulose-containing raw material at the temperature 380-420oC, as the depolymerisation of the cellulose
macromolecules occurs.

Levoglucosan is used for producing plastics, glues, polymers and medicines, and a crucial issue in these cases is
the balance between the proposed product’s price and purity; hence, it is vital to obtain levoglucosan from low-value raw
materials in a simple process.
In the experiments, birch and grey alder chips, treated with a catalyst –sulphuric acid - 1-3% from oven dry wood
mass and held at elevated temperature were used as the raw material. The obtained cellolignin was washed with distilled
water to remove the hemicelluloses fraction and dried to the moisture 8-12%. The material was ground, and particles
with the size < 2 mm were used for pyrolysis. Cellolignin was pyrolysed in a superheated steam (380-420oC) flow in an
entrained flow thermoreactor, after which carbons were separated in a cyclone, but the liquid products in a condenser. In
the catalytic pyrolysis process in the superheated steam medium, mainly levoglucosan are obtained, but furan and phenol
type compounds practically are not formed. Under the optimum pyrolysis conditions (400oC and steam modulus 1:3),
it is possible to obtain 10-20% of levoglucosan from oven dry cellolignin. The obtained condensate with the organic
matter content 6-10% was evaporated to 90-95%, 10% of acetone was added, and levoglucosan was allowed to cool by
crystallisation. The crystals were separated with the help of a filtering centrifuge. The yield of non-purified levoglucosan,
depending on the pyrolysis conditions, was 60-80% from the theoretical in the liquid. The obtained product was further
re-crystallised from ethanol or methanol as well as purified by cooking under the outflow solution with active carbon and
repeatedly crystallising.
As a result of the study of the time of purification with active carbon in methanol under the outflow and levoglucosan
purity, depending on the amount of the taken active carbon, a surprising fact has been established that active carbon
adsorbs the maximum amount of admixtures already after a 5–10 min cooking, and then absorption grows again. It means
that the desorption of a known part of the adsorbed compounds occurs, probably owing to the catalytic action of active
carbon. The technology embraces the following stages:
1. Dissolving of technical LG in cold ethanol and filtration with the subsequent first minimal evaporation and the first
crystalline precipitate’s .
2. Dissolving of purified LG in methanol and cooking under the outflow with 2.5% active carbon for 20 min, with
subsequent crystallisation.
as a result of the implementation of the work, an experimental levoglucosan obtaining device has been constructed
and launched, on which an experimental lot (1.35 kg) has been produced, and a new levoglucosan purification technology
has been developed.
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Modernās tehnoloģijas pieprasa blīvas, mehāniski izturīgas aktīvās ogles, lai minimālā adsorbera tilpumā
panāktu maksimālu sorbcijas kapacitāti un iespēju daudzkārtējai sorbenta reģenerācijai. No kokoglēm ražotās
aktīvās ogles ir ar labu poru sadalījumu, bet ar zemu mehānisko stiprību un zemu šķietamo blīvumu. Tamdēļ tās
galvenokārt izmanto pulvera veidā. Tomēr strauji aug pieprasījums pēc granulētām oglēm gan ūdens attīrīšanai,
gan gāzveida emisiju kontrolei un šķīdinātāju reģenerācijai un cēlmetālu un reto metālu iegūšanai. Pakāpeniski
attīstoties enerģētikai, ražošanai un ieviešoties Eiropas Savienības ekoloģiskajām normām, arvien aktuālāka
kļūst kurtuvju gāzveida izmešu un, piemēram, lakotavu gāzveida izmešu attīrīšana un šķīdinātāju rekuperācija.
Šādu sorbentu iegūšanai izvēlētā operāciju secība ir: sīkdispersas koksnes hidrotermiskā modifikācija –
granulēšana – karbonizācija un aktivācija. Hidrotermisko apstrādi veica 4 veida iekārtās, kuras salīdzināja
no ekoloģiskā viedokļa. Granulācija modificētu baltalkšņa koksni plakanās matricas granulatorā, iegūst ļoti
blīvas granulas – 1,379 g/cm3. Karbonizētās un pēc tam aktivētās ogles ir ne tikai ar augstu blīvumu, bet tām
piemīt arī lieliskas sorbcijas īpašības, kas ir salīdzināmas ar aktīvajām oglēm, kas iegūtas no kokosriekstu
čaumalām.
Patreiz pasaulē ir pieprasītas blīvas, mehāniski izturīgas aktīvās ogles, lai minimālā adsorbera tilpumā panāktu
maksimālu sorbcijas kapacitāti un iespēju daudzkārtējai sorbenta reģenerācijai. Ūdens attīrīšana kļūst par lielāko aktīvo
ogļu patēriņa iemeslu. To ietekmē tīra dzeramā ūdens nepieciešamība un valstu apkārtējās vides augstie normatīvi attiecībā
uz notekūdeņiem. Pakāpeniski attīstoties enerģētikai, ražošanai un ieviešoties Eiropas Savienības ekoloģiskajām normām,
arvien aktuālāka kļūst gāzveida izmešu (dūmgāzu, īpaši no atkritumu likvidācijas krāsnīm, ražotņu ventilācijas izplūdes
gāzu), lakotavu gāzveida izmešu attīrīšana un šķīdinātāju rekuperācija. Sevišķi svarīga ir toksisko savienojumu, kā arī
SO2, H2S, formaldehīda u.c. attīrīšana. Šiem nolūkiem izmanto granulētus sorbentus, kas iepildīti caurplūdes adsorberos.
Tāpat pārtikas rūpniecībā aktivēto ogļu patēriņš palielināsies, attīstītākajās valstīs palielinoties pārtikas patēriņam uz
vienu cilvēku. Kopējais pasaules patēriņš līdz 2012. gadam palielināsies par 5.2% gadā, t.i. no 2007. gada 890.5 tūkst.
līdz 1.15 milj. tonnām 2012. gadā. Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna un Japāna kopā patērēs pusi no pasaules patēriņa.
Arī pārējos reģionos palielināsies aktīvo ogļu patēriņš, pateicoties izmaiņām valstu regulās un likuma ieviešanai par labu
vides aspektiem. Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, nepieciešams izstrādāt jaunas aktivēto ogļu iegūšanas metodes
un racionāli tās realizēt.
No koksnes pagatavoto oglekļa sorbentu parastais trūkums vispār un no mīksto lapukoku koksnes īpaši ir zemais
blīvums un trauslums. Visā pasaulē pēdējos gados pievēršas pētījumiem par aktīvo ogļu iegūšanu no blīvinātas masīvas
koksnes vai tādiem plastiskiem koksnes materiāliem kā celolignīns. Granulējot hidrotermiski apstrādātu mīksto lapukoku
koksni, jāpanāk maksimāli augsts izejmateriāla blīvums pirms karbonizācijas un koksēties spējīgas saistvielas klātbūtne
granulētajā izejvielā, lai sorbents būtu mehāniski izturīgs, ar maksimāli augstu bēruma masu un lielu sorbcijas virsmu
masas vienībā.
Šādu sorbentu iegūšanai izvēlētā operāciju secība ir: sīkdispersas koksnes hidrotermiskā modifikācija –
granulēšana – karbonizācija un aktivācija. Ja hidrotermisko apstrādi veic skābes katalizatora klātbūtnē, katalizators,
reaģējot ar celulozes makromolekulām, veido div- un trīsdimensiju struktūras, esterificējot hidroksilgrupu. Mūsu
iepriekšējie pētījumi liecina, ka, karbonizējot šādi modificētu un granulētu koksni, iegūst blīvas un mehāniski stipras
ogles. Iespējams, ka daļēji noārdītās hemicelulozes rada lielāku kustības brīvību celulozes makromolekulām un tādējādi
sekmē ogles kristalītu vai pat turbostrato struktūru veidošanos [1]. Dotā darba gaitā tika pētīta iespēja, mainot izejvielas
dispersijas pakāpi, hidrotermiskās apstrādes temperatūru un apstākļus, atteikties no neorganiska skāba katalizatora
izmantošanas, iztiekot ar autohidrolīzi etiķskābes ietekmē. Aktīvajās oglēs jebkuri piemaisījumi ir nevēlami.
Darba mērķis bija izstrādāt racionālu tehnoloģiju ar minimālu izmešu daudzumu lai iegūtu blīvas, mehāniski
stipras sīkporainas granulētas aktivētās ogles no mīksto lapukoku koksnes pārstrādes atlikumiem jeb to sīkkoksnes.
Kokapstrādes rūpnīcās uzkrājas baltalkšņa, melnalkšņa vai bērza sīkdispersi pārpalikumi – zāģu skaidas, slīpēšanas
putekļi, arī atgriezumi, latas, gala ripas, kuri rod pielietojumu, labākajā gadījumā, kurināmo granulu ražošanā. Uzskatām,
ka šis lignocelulozi saturošais materiāls var kalpot par izejvielu granulētu oglekļa sorbentu gatavošanai.
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Eksperimentālā daļa
Kā šī pētījuma izmēģinājuma objekts izvēlēta baltalkšņa (Alnus incana (L) Moench) koksne. Šī koku suga izvēlēta
kā pētījumu priekšmets visai Valsts Pētījumu programmai. Plašāku šīs ātraudzīgās meža pioniersugas izplatību sekmē
to spēja piesaistīt augsnē gaisa slāpekli ar aktinomicetu no Frankia ģints simbiozes starpniecību uz baltalkšņa saknēm.
Tāpēc alkšņi labi aug arī nabadzīgajās augsnēs. Igaunijā, Zviedrijā, Baltkrievijā un arī pie mums pētīta iespēja izmantot
baltalkšņus kā ātrās rotācijas koku sugu.
Eksperimentālā darba vajadzībām alkšņa koksni samaļ kapājošajās dzirnavās, izmantojot 2 mm bruņusietu, un, pēc
vajadzības, papildus samaļot caur 0,25 mm bruņusietu.
Darba gaitā pārbaudīti 4 hidrotermiskās apstrādes varianti: ar ūdeni piesātinātas koksnes hidrotermiskā apstrāde
pie 120 – 180oC laboratorijas autoklāvā; koksnes apstrāde laboratorijas autoklāvā ar periodisku piesātināta tvaika padevi
un nopūšanu; koksnes apstrādi ar piesātinātu vai nedaudz pārkarsētu tvaiku caurplūdes pilotreaktorā; kā arī pilotiekārtas
tipa autoklāvā, kur lēnām palielina un samazina spiedienu, izturot pie 180oC temperatūras.
No laboratorijas autoklāvā iegūtās modificētās koksnes karstajā presē pie 160-170oC presēja plātnes, lai sīkāk
izpētītu stiprību ietekmējošos hidrotermiskās apstrādes parametrus. Pilotiekārtās iegūtās modificētās koksnes granulēšanai
izmantoja ekstrūdera tipa granulatoru ar filjēru diametru 6 mm un firmas „Amandus Kahl GmbH, Co. KG” granulatoru
ar piespiedējveltni un matricu. Granulu karbonizāciju realizēja stacionārā ārējās apsildes 1 l tilpuma retortē ar iespēju
temperatūru celt līdz 900oC, nodrošinot automātisku sildīšanas intensitātes regulēšanu un kontroli. Lielāka daudzuma
modificētas koksnes granulu karbonizāciju nodrošina ar ārējās apsildes rotējošu retorti (∅iekš.= 90 mm, apsildāmais
garums l = 1000 mm, karbonizācijas temperatūra līdz 600oC). Aktivācijas eksperimentiem izmantoja periodiskas darbības
ārējās apsildes aktivatoru (tilpums 0,5 l) ar spirāles tvaika pārkarsētāju, kuru ievieto mufeļkrāsnī ar iespēju temperatūru
aktivatorā pacelt līdz 900oC.
Modificētās koksnes plastiķu mehāniskās īpašības pirms un pēc karbonizācijas novērtēja pēc to lieces pretestības.
Plāksnes presēja apsildāmā presē pie 170-180oC un 12,5 MPa spiediena, mehāniskās īpašības noteica ar universālu
automātisku pārbaudes iekārtu „Zvick Roell” ar digitālu mērījumu datu apstrādi. Granulu mehāniskās īpašības noteica ar
Amandus KAHL firmas pārbaudes mašīnu.

Rezultāti
Tabula 1. Modificētās koksnes iznākuma, karstā ūdenī šķīstošo vielu, plātņu blīvuma un lieces pretestības atkarība no
hidrotermiskās apstrādes pie 170oC.

No.
1
2
3
4
5
6

Hidrotermiskās
apstrādes dati
Daļiņu
W,
τ, min izmēri,
%
mm
2.00
30
0.25
50
2.00
50
0.25
2.00
50
120
0.25

Ūdenī šķīstošās vielas, % a.s.m.

Nekarbonizētas plātnes

Mod.
koksnes
izn., %
a.s.m.

Cukuri

Oligomēri,
lignīns u.c.

Kopā

Blīvums
g/cm3

98.7
97.2
91.5
92.3
82.4
89.8

10.8
8.2
8.4
9.5
9.1
6.5

11.7
14.2
13.7
14.6
6.9
8.7

22.5
22.4
21.8
24.1
16.0
15.2

1.365
1.355
1.322
1.311
1.364
1.275

Lieces
pretestība,
MPa
40.97
49.07
33.32
45.92
33.85
26.14

Karbonizētas plātnes
Blīvums
g/cm3
0.947
1.063
0.923
0.928
0.959
0.990

Lieces
pretestība,
MPa
7.39
7.64
8.07
12.51
9.47
14.39

Hidrotermiski apstrādājot baltalkšņa koksni, karstā ūdenī šķīstošo vielu saturs palielinās līdz 15 – 20% no a.s.m.
(absolūti sausas masas). Šo vielu klātbūtne modificētajā koksnē uzlabo tās pašsaistošās īpašības presēšanas laikā un
plātnes ar blīvumu līdz 1.355 g/cm3 sasniedz 49.07 MPa. Šīs plātnes saglabā mehānisko stiprību arī pēc karbonizācijas,
it īpaši tās, kas iegūtas no smalkāķam daļiņām – 14.39 MPa (Tabula 1). Pētījumu gaitā noskaidrojās, ka galvenie trīs
procesa parametri, no kuriem atkarīgs modificētas koksnes un tās karbonizācijas produktu iznākums un īpašības, ir:
koksnes daļiņu izmērs, izejmateriāla mitrums un hidrotermiskās apstrādes ilgums [2]. Tamdēļ tika realizēts pilna faktoru
eksperimenta plāns, lai gūtu precīzāku priekšstatu par procesa norisi un sastādītu tā matemātisko plānu. Vadoties no
priekšmēģinājumu rezultātiem, izvēlējās sekojošus nulles līmeņus un soļus: koksnes daļiņu izmērs x1 – 1 ± 0,75 mm;
koksnes mitrums x2 – 40 ± 10% relat. un procesa ilgums x3 – 90 ± 40 minūtes. Procesa temperatūra visos gadījumos
bija 170oC. Eksperimentālo darbu veica laboratorijas autoklāvā ar periodisku tvaika padevi un nopūšanu. Izmantojot
kā atsauces funkcijas nekarbonizētu un karbonizētu plātņu lieces, aprēķināti procesu matemātiskie modeļi, kas raksturo
faktoru ietekmi uz plātņu īpašībām.
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Nekarbonizētas plātnes:

y1 = 40,69 – 1,16x1 – 2,74x2 – 3,76x3

Karbonizētas plātnes:

y2 = 9,15 + 0,48x1 + 0,45x2 – 1,18x3

Vislielāko ietekmi uz nekarbonizētās koksnes plastiķu lieces pretestību atstāj koksnes daļiņu izmēri un hidrotermiskās
apstrādes laiks. Eksperimentam ņemto koksnes skaidu mitrumam mazāka nozīme, kas no praktiskā viedokļa ir izdevīgi.
Karbonizētu modificētās koksnes plātņu gadījumā būtiska ir ņemtās koksnes mitruma un koksnes hidrotermiskās apstrādes
ilguma palielināšana, tomēr arī pārogļotu paraugu gadījumā, jo mazākas daļiņas, jo materiāls būs stiprāks [3].
Tabula 2. Modificētās koksnes iznākuma un radušos notekūdeņu daudzuma atkarība no koksnes hidrotermiskās apstrādes
veida.

Hidrotermiskās apstrādes veids

73-93

Attīrāmā
ūdens
daudzums,
kg/kg a.s.
modificētas
koksnes masu
5,0–5,6

82-94

2,3-4,3

87-92
85 - 91

1,8–2,4
0,5-0,6

Modificētās
koksnes
iznākums,
% no a.s.
koksnes masas

Laboratorijas autoklāvs
Laboratorijas autoklāvs ar
periodisku tvaika padevi un
nopūšanu
Tvaika caurplūdes pilotiekārta
Pilotiekārta-autoklāvs

Etiķskābes koncentrācija, %

Furfurola koncentrācija, %

Nopūšanas
kondensāts

Žāvēšanas
tvaiki

Nopūšanas
kondensāts

Žāvēšanas
tvaiki

-

0,10-0,23

-

0,14-0,55

0,20-1,20

0,30-2,30

0,20-1,10

0,30-3,00

0,30-0,70
3,90-6,03

0,50-1,50
0,15-0,17

Zināms izmešu masas un energoresursu samazinājums panākts, izdarot hidrotermisko apstrādi caurplūdes reaktorā,
kā rezultātā tika ievērojami saīsināts procesa laiks no 2 līdz 1 stundai. Līdz ar to samazinās tvaika patēriņš un arī piesārņoto
kondensūdeņu daudzums (Tabula 2). Pilotiekārtā noskaidrotā iespēja būtiski saīsināt procesa laiku ļauj prognozēt iespēju
hidrotermiskai apstrādei izmantot nepārtrauktas darbības caurplūdes aparātus. Iespējamo notekūdeņu daudzumu samazināt
līdz minimumam izdevās, izmantojot LV Koksnes Ķīmijas Institūtā pieejamo pilotiekārtu - autoklāvu. Iegūtais materiāls
pēc modificēšanas ir jau sauss (w = 4-6%) – nav nepieciešama žāvēšana, kas dod iespēju modificēt šķeldu un pēc tam to
malt.
Tabula 3. Kokosriekstu čaumalu un modificētās koksnes karbonizētu, nekarbonizētu un aktivētu ogļu granulu īpašības.
Īpašības

Mērv.

Blīvums
Tilpumsvars

g/cm3
g/l
KH
Noberz., %
m2/g
mm3/g
mm3/g

Stiprība
Virsmas laukums (BET)
Poru tilpums
Mikroporu tilpums

Modificētas koksnes
Karbonizētas
Aktivētā ogle no
granulas
modificētas koksnes modificētas koksnes
granulas
1.360 ± 0.15
1.150 ± 0.10
730 - 760
570 - 600
400 - 457
58 ± 8
23 ± 3
4.9
38
1338
33
880
0
398

Aktivētā ogle
no kokosriekstu
čaumalām
484
4.8
1390
686
500

Modificējot koksni šādā periodiskas darbības autoklāvā samazinās gan notekūdeņu daudzums līdz 0,5-0,6 kg/kg
a.s. modificētas koksnes, gan arī galvenā piesārņotāja furfurola daudzums, jo tas ilgajā izturēšanas procesā sadalās un tiek
samazināts līdz minimumam (Tabula 2) [4]. Modificētās koksnes iznākums ir tāds pats kā iepriekšējos variantos - 85-91%
no a.s. koksnes, tā ļoti labi granulējas granulatorā ar matricu un piespiedējveltni. Pēc karbonizācijas modificētās koksnes
granulu blīvums nedaudz samazinās, bet joprojām tas ir virs 1,000 g/cm3. Aktivējot karbonizētās granulas ar ūdens tvaiku,
pagatavotas pēc adsorbcijas spējas un īpašībām kokosriekstu čaumalām līdzvērtīgas aktivētās ogles (Tabula 3) [5].

Secinājumi
Bez katalizatora izmantošanas pie temperatūras 170oC un reakcijas laika 60 min. laboratorijas reaktoros izdodas
iegūt modificētu koksni, no kuras iegūtās plastikas pirms un pēc karbonizēšanas uzrāda augstu mehānisko stiprību: liece
attiecīgi nekarbonizētai – 49 MPa un karbonizētai – 14 MPa.
Noskaidrota izejvielas mitruma, frakcionālā sastāva un hidrotermiskās apstrādes ilguma ietekme uz modificētās
koksnes karbonizētu un nekarbonizētu plātnīšu lieces pretestības vērtībām. Vislabākos rādītājus uzrāda karbonizētās un
nekarbonizētās plātnītes, kas iegūtas no koksnes ar daļiņu izmēriem zem 0,25 mm.
Caurplūdes tipa hidrotermiskās apstrādes reaktors arī pilotiekārtas mērogā ir piemērots alkšņa koksnes skaidu
modifikācijai ar pieņemamu tvaika patēriņu. Autoklāva tipa hidrotermiskās apstrādes iekārta ir vispiemērotākā koksnes
modifikācijai priekš tālākas granulēšanas, jo tajā iegūtā modificētā koksne ir ar mitrumu, kas atbilst granulēšanas un
malšanas nosacījumiem, tādējādi izvairoties no žāvēšanas operācijas.
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Modificētas alkšņa koksnes granulācija matricas ar piespiedējveltni tipa granulatorā iegūto granulu blīvums ir ļoti
augsts, sasniedzot pat 1,379 g/cm3. Aktivējot karbonizētās granulas ar ūdens tvaiku pagatavotas pēc adsorbcijas spējas un
īpašībām kokosriekstu čaumalām līdzvērtīgas aktivētās ogles.
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Rezultatīvie indikatori
VPP programmas ietvaros zinātniskā grupa izstrādātas 7 starptautiskas publikācijas (R1) un ņemta dalība 8
starptautiskās konferencēs ar 3 mutiskajiem un 4 stenda referātiem (R2). Izstrādāti 2 tehnoloģiju pamati (R3): modificētas
koksnes pagatavošana ar hidrotermisko apstrādi tvaika plūsmā caurplūdes un kameras reaktorā un metodika modificētās
koksnes granulēšanai ekstrūdera un piespiedējveltņa – plakanas matricas tipa granulatorā. Pagatavoti eksperimentālie
paraugi (R4): blīvinātas modificētās koksnes plāksnes un to karbonizāti, granulētas modificētas koksnes partija ekstrūdera
un piespiedējveltņa – plakanas matricas tipa granulatorā, rotācijas retortē karbonizētas modificētas koksnes granulas un
iegūtās aktivētās ogles. Izgatavota laboratorijas eksperimentālā iekārta (R7): 2-korpusu laboratorijas autoklāvs (V = 1
l) koksnes modifikācijai ūdens tvaika vidē pie 100-180oC. VPP ietvaros zinātniskajā grupā vadīts arī promocijas darbs
„Aktivētās ogles no hidrotermiski apstrādātas un granulētas koksnes”, ko paredzēts aizstāvēt 2010. gada jūnijā, vadītāji:
J.Zandersons un J.Kajaks.
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168

ACTIVATED CARBON FROM HYDROTHERMALLY TREATED AND
PELLETIZED WOOD
Janis Zandersons*, Ausma Tardenaka, Baiba Spince, Janis Rizhikovs, Galina Dobele

Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
tpd@edi.lv
High density and mechanical strength are significant characteristics of high-quality granular activated carbons.
Therefore, the purpose of our study was to investigate the feasibility of preparing such activated charcoal pellets from
readily available lignocellulosic raw materials. Grey alder (Alnus incana (L.) Moench) wood was chosen for research.
The basic processes of the technology are chipping, milling, hydrothermal modification of wood, drying (if necessary),
pelletizing, carbonization and activation with superheated steam. The plasticity of grey alder wood was improved by
upgrading the pelletization techniques, and the optimum technological solution should demonstrate the minimum energy
consumption as well as the minimum quantity of emissions and their pollution degree.
The mechanical properties, density and hardness of pellets before and after carbonization depend, to a considerable
extent, on the content of the water-soluble matter in the modified wood (15 to 18% o. d. modified wood in a flow reactor
and 8 to 10% o. d. modified wood in an autoclave). free sugars, furfural and other decomposition products are chemically
transformed under heat and pressure; they thermoset and crosslink into a polymeric substance acting as both a bonding
and bulking agent for the reconstituted composite products from the steam treated lignocellulosic materials.
The relative moisture of the raw material 40 ± 10%, hydrothermal treatment time 90 ± 40 min and sawdust
fractional composition 1 ± 0.75 mm were chosen as 3 main parameters for realizing the full factor experimental plan. The
temperature of the process was 170oC. Mathematical models of the process were calculated using the bending strength of
carbonized and non-carbonized panels as a reference function. More significant influence on the bending strength of the
modified wood panels is shown by the fractional composition and hydrothermal treatment time. The starting moisture of
raw wood sawdust is less significant. The trend of retaining a high bending strength after the carbonization of the boards
is more pronounced if wood particles of smaller size are used for autohydrolysis. In the case of carbonized modified wood
panels, the lower fractional composition shows somewhat increased bending strength properties.
The optimum solution is the treatment of wood with saturated or somewhat superheated steam in a flow reactor
and the treatment of dry wood in a batch autoclave with steam at the temperature up to 180oC in both cases. The modified
wood yield in both cases is 85-92% o. d. wood basis, and the amount of the effluents is from 0.5-0.6 kg/kg o. d. modified
wood (in an autoclave) to 1.8-2.4 kg/kg o. d. modified wood (in a flow reactor), the main pollutants being furfural and
acetic acid. The technological development of the process in the pilot plant will be oriented to the hydrothermal treatment,
drying and grinding of grey alder chips as economically more favourable in comparison with the grinding of wood before
hydrothermal treatment. The energy consumption can be substantially reduced if the hydrothermal treatment is realized
in a pilot-scale batch autoclave. The moisture of the modified wood after pre-treatment is about 4-5% (drying is not
necessary), and milling of modified wood chips consumes less (around 3-7 times) energy than milling of wood chips
The best results of modified wood pelletization were demonstrated on a flat die pellet press. The pellets obtained
in a flat die pelletizator had significantly higher hardness value, yield, bulk and apparent density, in comparison with
pellets made in an extruder type pelletizator. Dense and mechanically strong microporous activated carbon with a narrow
distribution of pores’ dimensions was prepared by superheated steam treatment at the temperature 850oC. The porous
structure characteristics were close to those of the coconut shell activated carbon: BET surface 1338 and 1390 m2/g,
total pore volume 880 and 686 mm3/g, micropore volume 398 and 500 mg/g and wet attrition number 4.9% and 4.8%,
respectively. So, these carbon materials would be promising products from renewable biomass.
By environmentally friendly pre-treatment of soft structure deciduous wood that is out of high grade demand and
its residues, it is possible to produce an effective sorbent for industry - for purification of gaseous emissions.
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Pētījuma mērķis bija ekstraktvielu satura noteikšana Latvijā augošo kokaugu mizās un dažos citos koksnes
mehāniskās pārstrādes atkritumos ar mērķi novērtēt to perspektīvo izmantošanu par izejvielām komerciālu
produktu ar augstu tirgu potenciālu iegūšanai. Pētījuma uzdevumi bija: noteikt kopējo ekstraktvielu
saturu un sadalījumu pa frakcijām, izejot no to hidrofīlajām īpašībām; raksturot to bioloģisko aktivitāti kā
pamatrādītāju izmantojot ekstraktu antioksidanto aktivitāti, kuru noteica ar trim neatkarīgām metodēm.
Izmantojot UV, FTIS, KMR spektroskopiju, preparatīvo hromatogrāfiju un HPLC-UV/DAD-MS, noteicām
ekstraktu komponentu sastāvu, izdalījām un identificējām bioloģiski aktīvu ekstraktu pamatkomponentu.
Pārbaudot in vitro (uz brīvprātīgo pacientu ar apstiprinātu metabolisko sindromu asinīm) un in vivo
(Vistar līnijas baltās žurkas ar inducēto hiperholisteramīju), baltalkšņa mizas hidrofīlais ekstrakts, kurš
satur lineārus diarilheptanoīdus, parādīja lielu potenciālu dažādu slimību, kuras saistītas ar metabolisma
traucējumiem, organisma novecošanu utt, ārstēšanā un profilaksē. Iegūti rezultāti, kas parāda iespēju
kompleksi izmantot hidrafīlos ekstraktus un izekstraģēto mizu. Piedāvāta principiāla shēma lapkoku mizas
bezatkrituma pārstrādei, kuru var iekļaut koksnes izejvielu biorafinēšanas shēmās.

Kokaugu miza sastāda no 2-4% līdz 10% no koka biomasas atkarībā no koka vecuma. Pašlaik mizu kā mežizstrādes
un kokapstrādes atliekas sadedzina, kaut gan tā var kļūt par augstvērtīgu izejvielu bioloģiski aktīvu polifenolu savienojumu
un citu ķimikāliju iegūšanai. Augu polifenoli, kas ir radušies augu adaptācijas mehānismu evolūcijas rezultātā, nodrošina
augu izdzīvošanu biotisko un abiotisko stresu apstākļos. Starp svarīgākām auga aizsardzības polifenolu funkcijām jāmin
radikāļu skavendžera, metāla jonu helatora un biocīda funkcijas. Augu polifenoli uzrāda daudzpusēju pozitīvo efektu
ne tikai uz augiem, bet arī uz cilvēku organismu. Mazmolekulāro un polimēro polifenolu satura, sastāva un bioloģiskas
aktivitātes noteikšana Latvijas kokaugu mizā deva jaunas atziņas par to izmantošanas iespējām un nodrošināja teorētiskos
pamatus kompleksai lapkoku mehāniskās pārstrādes atkritumu izmantošanai, kas ļauj iegūt produktus ar augstu pievienotu
vērtību.

Materiāli un metodes
Materiāli: apses (Populus tremula), baltalkšņa (Alnus incana), melnalkšņā (A.glutinosa), oša (Fraxinus
excelsiorus), egles (Picea abies) un priedes (Pinus sylvestrys) miza un/vai koksne.
Metodes. Ekstrakcija ar organiskiem šķīdinātājiem un ūdeni. UV, FTIS, KMR spektroskopija. Preparatīvā
hromatogrāfija un HPLC-UV/DAD-MS. Antioksidantās aktivitātes noteikšanai izmantojām reducēšanas metodes ar
stabiliem radikāļiem ABTS*+ un DFPH* un konkurences metodes ar aktīvā skābekļa O2●-, kas tika ģenerēts fermentu
sistēmā ksantīns/hipoksantīna oksidāze. Fitotoksicitāte tika novērtēta izmantojot kukurūzas graudu saknes pagarināšanas
testus. Antimikrobās aktivitātes noteikšana izmantojot atšķaidījuma metodi un plates. Asins bioķīmiskās analīzes veiktas
uz RSU un „Gulbju Laboratorijas” bāzes.

Rezultāti
Latvijas kokaugu mizu un koksnes ekstraktvielu raksturojums
Latvijas kokaugu mizu un koksnes ekstraktvielu raksturojums bija nepieciešams lai noskaidrot vietējās kokaugu
sugas, kuru miza ir visbagātākā ar potenciāli vērtīgiem bioloģiski aktīviem savienojumiem. Tika veikts Latvijas kokaugu
skrīnings: noteicām lipofīlo un hidrofīlo ekstraktvielu kopējo iznākumu no apses, bērza, baltalkšņa, melnalkšņa, oša,
egles un priedes mizas un koksnes; noteicām ekstraktu polifenolu saturu un antioksidanto aktivitāti. Skrīnings parādīja,
ka vislielākais lipofīlo ekstraktvielu iznākums bija no egļu sakņu koksnes un mizas. Vislielākais hidrofīlo ekstraktvielu
iznākums tika noteikts no baltalkšņu un apses mizas un no egles atzarojumu vietu kodolkoksnes. Saskaņā ar literatūras
datiem egles atzarojumu kodolkoksne ir vērtīga izejviela lignāna 7-hidroksimatairezinola (HMR) iegūšanai, kuram
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piemīt fitoestrogēnā aktivitāte un kurš jau tiek ražots Eiropā ar nosaukumu „HMRlignanTM” (Linnea SA). HMR klātbūtni
atzarojumu vietu kodolkoksnes etanola ekstraktā pierādījām salīdzinot izdalītā lignāna UV, FTIS, MS spektrus ar literatūrā
publicētajiem. Kopējais hidrofīlo ekstraktvielu iznākumus no Latvijā augošās egles atzarojumu kodolkoksnes bija 18,7%
un fenolisko savienojumu saturs ekstraktā sastādīja, parēķinot uz gallusskābi, 0,63 g/g. Hidrofīlo ekstraktvielu iznākums
no baltalkšņa mizām bija 36,8% un fenolisko savienojumu saturs ekstraktā sastādīja 0,50 g/g. Pēc fenolu savienojuma
satura apses miza ievērojami atpaliek no baltalkšņa mizas un egles atzarojumu kodolkoksnes.
Pārbaudot hidrofīlo ekstrakta antioksidanto aktivitāti novērota sakarība starp polifenolu savienojumu saturu un
antioksidanto aktivitāti. Starp ekstraktiem vislielāko aktivitāti attiecībā pret stabiliem radikāļiem parādīja baltalkšņa
mizas un egļu atzarojumu vietu kodolkoksnes ekstrakts. Baltalkšņa mizas ekstrakts bija aktīvs visās trijās testu sistēmās,
bet egļu atzarojumu vietu kodolkoksnes ekstrakts attiecībā pret superoksīda anjonradikāli parādīja vāju aktivitāti (IC50
52,2 mg/L, salīdzināšanai baltalkšņa mizai 0,9 mg/L).
Bioloģiskās aktivitātes noteikšanai veicām fitotoksicitātes un antibakteriālās aktivitātes testus. Nosakot fitotoksicitāti
vislielākā saknes attīstību inhibējošā aktivitāte bija baltalkšņa koksnes ekstraktam, kā arī baltalkšņa un priedes mizu
ekstraktiem. Pārbaudot hidrofīlo ekstraktu antibakteriālo aktivitāti attiecībā pret E.coli, S.aureus, un 24 augsnes izolātiem
baltalkšņa mizas hidrofīlais ekstrakts visaktīvāk inhibēja baktēriju augšanu, kaut gan ne viens no ekstraktiem pilnībā
neinhibēja visus augsnes izolātus.

Baltalkšņa mizas bioloģiski aktīvie savienojumi
Baltalkšņa mizas hidrofīlais ekstrakts satur daudz polifenolu savienojumus un uzrādīja augstu antioksidanto un
antimikrobo aktivitāti, tāpēc tā sastāvs un īpašības tika padziļināti izpētītas. Izmantojot secīgu ekstrakciju ar šķīdinātājiem
ar pieaugošo polaritāti, ieguvām baltalkšņa mizas etilacetāta ekstraktu ar lielu lineāra diarilheptanoīda 1,7-bis-(3,4dihidroksifenil)-heptān-3-one-5-O-β-D-ksilopiranozīda vai oregonina saturu (60%, zīm. 1). Oregonins tika izdalīts no
ekstrakta un tā struktūra bija pierādīta salīdzinot UV, FTIS, MS un KMR spektrus ar literatūrā publicētajiem. Ekstrakts
satur arī citus lineāros diarilheptanoīdus: 1,7-bis-(3,4-dihidroksifenil)-heptān-3-one-5-O-β-D-glikopiranozīdu, 1,7-bis(4-hidroksifenil)-heptān-3-one-5-O-β-D-glikopiranozīdu, 1,7-bis-(3,4-dihidroksifenil)-heptān-3-O-β-D-glikopiranozīds,
kuru koncentrācija nepārsniedz 1-2% no ekstrakta.

Zīmējums 1. Baltalkšņa mizas etilacetata ekstrakta HPLC hromatogramma un
pamatkomponenta diarilheptanoīda oregonina formula.
Izdalītais oregonīns uzrādīja augstu antioksidanto aktivitāti visos trijos neatkarīgos testos. Noteicām oregonīna un
baltalkšņa mizas etilacetāta ekstrakta ietekmi uz pacientu ar klīniski apstiprināto metabolisko sindromu asins rādītājiem.
Pec inkubēšanas ar oregonīnu un mizas ekstraktu tika noteikti 14 bioķīmiskie rādītāji. Noteicām ietekmi in vitro uz asins
antioksidantās aktivitātes izmaiņu, lipīdu vielmaiņas izmaiņu, ietekmi uz lipīdu peroksidācijas intensitāti un ietekmi uz
hemoglobīnu. Oregonīns un mizas ekstrakts normalizē lipīdu vielmaiņu un antioksidanto sistēmu. Iegūtie rezultāti ir par
pamatu 4 patentu pretenziju sagatavošanai.
Turpmākiem pētījumiem izmantojām Vistar līnijas baltās žurkas ar inducēto hiperholesteromiju. 30 dienu laikā
žurkām caur zondi ievadīja mizu ekstraktu un oregonīnu (Zīm. 2). Žurkām, kuras saņēma oregonīnu novēroja cukura
līmeņa samazināšanu asinīs, lipāzes aktivitātes samazināšanu un glutationa līmeņa palielināšanu, kas sakrīt ar in vitro
rezultātiem. Žurkām, kuras saņēma oregonīnu, bija novērota ātra un aktīva holesterīna izvadīšana no aknām un nierēm, kā
arī novērota asinsvadu elastības atjaunošana un gialīna graudainības izzušana no sieniņām. Novērota olbaltumvielu, tauku
un ogļhidrātu vielmaiņas normalizēšanās, kā arī šūnu reģenerācija aknu, nieru un sirds šūnās. Iegūtie rezultāti parāda
diarilheptanoīdu saturošo ekstraktu lielo perspektīvu daudzu slimību, kuras ir saistītas ar metabolisma traucējumiem,
organisma novecošanu utt., profilaksē un/vai ārstniecībā.
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Zīmējums 2. Oregonīna ievadīšana žurkai.
Veicot mizu ekstraktvielu sastāva skrīningu novērtēta arī vēl viena liela polifenolo savienojumu grupa – oligomērie
un polimērie tanīni, pirmāmkārtām, kondensētie tanīni, jeb proantocianidīni. Šo otrējo metabolītu loma auga organismā ir
saistīta ar to spēju pasargāt biomolekulas no oksidatīvā stresa. Uz doto brīdi pasaulē komerciāli tiek ražoti tanīni no ozolu
un austrālijas akācijas mizām, kurus plaši izmanto ne tikai ādas izstrādē, bet arī adhezīvu iegūšanai, jo tie ievērojami
samazina formaldehīda emisiju. Mūsu veiktā analīze parāda, ka kondensēto tanīnu saturs no Latvijā augošo baltalkšņu
mizas sastāda 8,5% no sausas mizas. Noteikti režīmi baltalkšņa mizas ekstrakcijai, lai varētu vienlaicīgi iegūt lineāros
diarilheptanoīdus un kondensētos tanīnus.

Zīmējums 3. Baltalkšņā mizas kompleksās izmantošanas shēma.
Baltalkšņa mizas pēc ekstraktu iegūšanas var izmantot biosorbentu iegūšanai, piemēram, naftas produktu sorbcijai.
Reālos noplūdes apstākļos nafta un naftas produkti atrodās uz ūdens virsmas plānā peldošā slāņa veidā. Eksperimenti ar
dīzeļdegvielu parādīja, ka izekstraģētā baltalkšņā miza savāc vairāk kā 95% no naftas produkta, veidojot uz virsmas blīvu,
cietu slāni, kurš negrimst un var tikt viegli savākts (atdalīts no ūdens) mehāniskā veidā. Atstrādāto sorbentu var izmantot
kā augstas kalorijas (augstākā siltumspēja 32 MJ/kg) cieto kurināmo.
Lapkoku ekstraģējamo polifenolu efektīva izmantošanas shēma ir paradīta 3. Zīm., ņemot par piemēru baltalkšņa
mizu. Šajā shēmā ir parādīti arī izdevīgākie varianti blakusproduktu izmantošanai

Secinājumi
• Baltalkšņa miza ir perspektīva izejviela vērtīgu produktu un ķimikāliju: dialilheptanoīdu (profilaktisko un
ārstniecisko līdzekļu ražošanai) un tanīnu (bioloģiski aktīvu savienojumu un saistvielu komponentu) komerciālai
ražošanai. Šī izejvielas ir plāši pieejamas Latvijā un visi izmantojamie šķīdinātāji ir atļauti lietošanai pārtikas
ražošanā ES.
• Piedāvāta principiāla shēma lapkoku mizas bezatlikuma pārstrādei, kura var tikt iekļauta koksnes izejvielu
biorafinēšanas shēmā.
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• Latvijā augoša baltalkšņa mizas hidrofīlā ekstrakta pamatkomponents lineārais diarilheptanoīds oregonīns nosaka
ekstrakta izteikto bioloģisko aktivitāti. In vitro un in vivo eksperimenti atklāja oregonīna antioksidanto aktivitāti
un pozitīvo efektu uz lipīdu, proteīnu un ogļhidrātu metabolismu, kas norāda uz iespējamo oregonīna izmantošanu
brīvo radikālu un novecošanas atkarīgo pataloģiju un patoģenēzes profilaksē un/vai korekcijā.

Rezultatīvie indikatori
1. 42 publikācijas;
2. piedalīšanās 27 starptautiskās konferencēs;
3. 7 metodikas izstrādāti vai adaptēti;
4. 25 eksperimentālās partijas sagatavoti testēšanai;
5. Izstrādāti un aizstāvēti 2 bakalaura („Jauno tehnisko lignīnu degradācijas produktu pētīšana” - J.Ponomarenko, LU,
ĶF, 2006. g., vadītāji: O. Bikovens, J. Katkevičs; “Latvijas koku sugu koksnes un mizas polifenolu antibakteriala
aktivitate” - O. Brode, LU, BF, 2008.g., vadītāja V. Nikolaeva), un 2 maģistra („Lignīnu un radniecīgo polifenolu
antioksidanto īpašību raksturojums” - J. Ponomarenko, LU, ĶF, 2009. g., vadītāji: G. Teliševa, J. Katkevičs;
„Koksnes ķīmiskās pārstrādes lignocelulozes atlikumu kā naftas produktu biosorbentu salīdzinošais raksturojums”
- V. Solodovniks, LU ĶF, 2009.g., vadītāji: T. Dižbite, J. Katkevičs) darbi. Jevgenija Ponomarenko, Augu izcelsmes
polifenoli: lignīni, diarilheptanoīdi, humusvielas kā dabas antioksidanti (promocijas darbs, 2009. – 2012. g.,
vadītāji: Viksna A., Dižbite T.);
6. Izstrādāta principiāla shēma lapkoku mizas bezatlikuma pārstrādei;
7. Nodotas 4 patentu pretenzijas.

Publikācijas
1. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Bikovens, O.; Dižbite, T.; Girgensone, M. Preparāts, kas paaugstina glutationa
līmeni asinīs (Pieteikums P-08-210, 11.12.2008).
2. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Bikovens, O.; Dižbite, T.; Girgensone, M. Triglicerīdu koncentrāciju asinīs
samazinošs līdzeklis (Pieteikums Nr.P-09-103, 04.06.2009).
3. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Bikovens, O.; Dižbite, T.; Girgensone, M. Hemiglobīna līmeni eritrocītos paaugstinošs
līdzeklis (Pieteikums Nr.P-09-76, 20.04.2009).
4. Teliševa, G.; Krasiļņikova, J.; Bikovens, O.; Dižbite, T.; Girgensone, M. Pankreātāzes aktivitātes asinīs inhibitējošs
līdzeklis (Pieteikums Nr.P-09-28, 19.02.2009).
5. Bikovens O., Jurkjane V., Dizhbite T., Telysheva G. Wood waste as raw material for biologically active polyphenols.
Proceedings of 15th European Biomass Conference “From Research to Market Deployment”, Eds.: K. Maniatis,
H.-P. Grimm, P. Helm, A. Grassi, ETA-Renewable Energies, Florence, Berlin, 2007, p.p. 2118-2120.
6. Bikovens O., Muter O., Dizhbite T., Telysheva G., Antimicrobial and antioxidant activity of extracts and lignins
of sub-boreal forest trees. In proceedings of 24th International Conference on Polyphenols. Salamanca, Spain, 8-11
July 2008. pp. 365-367.
7. Krasilnikova J., Telisheva G., Bikovens O., Dizhbite T., Grigensone M. Effect of the plant originated diarylheptanoids
on some antioxidants and lipidperoxidation blood markers. In abstract book 60 Mosbacher Kolloquim of the
German Society for Biochemistry and Molecular Biology. Mosbach/Baden, 19-21, March, 2009. p. 28.
8. G. Telysheva, T. Dizbite, D. Evtuguin, N. Mironova-Ulmane, G. Lebedeva, A. Andersone, O. Bikovens, L.
Belkova. Design of siliceous lignins – novel organic/inorganic hybrid sorbent materials, Scripta materialia 2009,
60, 687-690.
9. Telysheva G., Dizhbite T., Jashina L., Andersone A., Volperts A., Ponomarenko J., Mironova-Ulmane N.
Synthesis of lgnin-based inorganic/organic hybrid materials favorable for detoxifcaton of ecosystem components.
BioResources Nov. 2009., Vol. 4, Issue 4, 1276-1284..
10. Andersone A., Arshanitsa A., Dizhbite T., Dobele G., Telysheva G., Kampars V. Characterization of non-hydrolyzed
residues from bioethanol production from softwood and wheat straw. 15th Symposium on Wood, Fibre and Pulping
Chem. IS WFPC, 2009. Norvēģija, Oslo, June 15-18, 2009, p.p. 125.-128.
11. Dobele G., Dizhbite T., Urbanovich I., Andersone A., Ponomarenko J. and Telysheva G. Pyrolytic oil on the basis
of wood and the antioxidant properties of its water-soluble and -insoluble fraction // J. of analytical and applied
pyrolysis, 2009, Vol. 85, p. 81-86.
12. T. Dizhbite, O. Bikovens, G. Telysheva, G. Dobele, I.Urbanovichs, G.Lebedeva, A.Andersone, J. Ponomarenko,
Antioxidant properties of wood lignins and hydrophilic extracts, Proceedings EWLP’2008, Stockholm, August
25-28, 2008, 300-303.
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The bark of trees contains a lot of polyphenols, biosynthesis of which is conditioned by the development of plant
adaptation mechanisms in the evolution process. Polyphenols provide survival of plants in conditions of biotic and abiotic
stresses, displaying minimum 3 defence functions: as free radical scavenger, as biocide and metal chelators. Polyphenols
(in situ and after isolation from plants) exhibit multiside positive effects on both plant and human organisms. In spite
of the presence of valuable polyphenols the bark is used mainly as a fuel up till now. The aim of the present work was
valorization of Latvian domestic tree species (alder, ash tree, aspen, birch, pine, spruce) as a source of polyphenols for
obtaining of market products. Screening has shown that the highest yields of lipophilic extracts were detected for root bark
and root wood. The highest yields of hydrophilic extracts were found for grey alder and aspen barks and spruce knots as
well. The total yield of hydrophilic extract from spruce growing in Latvia was 18.7 %. The content of phenolic substances
in it, recalculated on gallic acid, was 0.63g/g. The main constituent of the spruce hydrophilic extract is identified as
7-hydroxymatairesinol, which is produced now as phytoestrogen under the trade mark “HMRlignanTM” (Linnea SA). The
total yield of hydrophilic extract from grey alder was 36.8%, where content of phenolics was equal 0,50 g/g.
Grey alder and spruce knots hydrophilic extracts revealed highest antioxidant activity towards free radicals (DPPH*
and ABTS*-), although the spruce knots extract appeared to be significantly weaker towards superoxide anion radical.
Grey alder hydrophilic extract acted as the most efficient inhibitors in the antibacterial tests with E. coli, S.aureus and 24
soil isolates. The same could be said about phytotoxicity of the extract.
It has been shown that the main components of the grey alder hydrophilic extract are open chain diarylheptanoids
and the major component - 60% of extract - is diarylheptanoids oregonin, which determines biological activity of extract.
Isolated and purified oregonin has very high antioxidant capacity detected by all 3 independent tests applied. Experiments
in vitro with incubation of blood samples from volunteers, having clinically confirmed metabolic syndrome diagnosis,
in the presence of oregonin and the alder bark ethyl acetate extract revealed their strong antioxidant effect, an ability to
normalize lipid metabolism and to increase the glutathione level in blood. The latter is important at treatment for agerelated pathologies. It was found that oregonin inhibited lipase. This is important for correction of obesity, metabolic
syndrome and sclerosis. On the oregonin background the hemoglobin content in blood erythrocytes increased.
Results of the one month experiment in vivo with rats (Vistar line) in conditions of induced hypercholesterolemia
have confirmed conclusions made from in vitro study. After introduction of oregonin sugar content in blood decreased,
activity of lipase lowered, but glutathione level increased. It was established that cholesterol was fast removed from
liver and kidneys, metabolism of proteins, lipids and sugar was normalized, regeneration of liver, kidneys and heart cells
was clearly documented, removal of hyalin from the wall of blood vessel and improving blood vessel elasticity were
observed.
The results obtained have shown the high prospects for diarylheptanoid-containing extracts in prophylaxis/
treatment of diseases connected with metabolic disorders, ageing etc. Therefore 4 patent claims have been presented on
the basis of these results.
Based on the data of screening, the bark of grey alder contains, besides diarylheptanoids, such polymeric
polyphenols as proanthocyanidins (condensed tannins) available in quantity (8.5 % from bark dry mass) providing the
possibility of their commercial usage, e.g. as bioactive substances, component of adhesives etc. The biological role of
these plant metabolites is connected with defense of key biomolecules from oxidative stresses. The regime for extraction
with high yield of both groups of polyphenols: diarylheptanoids and proanthocyanidins was worked out. The extracted
bark after a special pretreatment is proposed to use and successfully tested as a sorbent for collection of oil products from
water surface, due to this sorbent forms easy to handle solid non-sinking aggregated layer. The proposed principal scheme
for hardwood trees bark processing could be included in the biorefinery of wood raw material.
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Tikai ~ 75% no patlaban Latvijā ražotās koksnes pārstrādes produktiem ir ar pievienoto vērtību. Pārējo
sastāda enerģētiskā koksne, papīrmalka un koksnes mehāniskās pārstrādes atlikumi (zāģu skaidas un
miza), kuru izmantošanas potenciāls Latvijā ir nepietiekošs. Samazinot šo daļu, tautsaimnieciski var pacelt
iekšzemes kopproduktu. Pētījuma mērķis bija dot ieguldījumu jaunu produktu radīšanā ar pievienoto vērtību
no kokapstrādes atlikumiem, kā arī no potenciālās koksnes ķīmiskās pārstrādes blakus – vai starpproduktiem
(lignīns, celolignīns, lignoceluloze) no Latvijas Baltalkšņa.

Baltalksnis Latvijā (Alnus incana) citu lapu koku vidū gan pēc platības –6,8 %, gan pēc krājas –5,3 % ir otrajā
vietā aiz bērza. Tekošās krājas pieaugums 5,2 m3/ha gadā tam ir lielāks par vidējo citu lapu koku sugu vidū (Autoru
kolektīvs. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava” 2006.,129.).
Latvijas Baltalksnis kā izejviela gan mehāniskai pārstrādei, bet it īpaši ķīmiskai pārstrādei, vēl nav pietiekoši
novērtēts un aprobežojas ar viegli iegūstamas komerciālas preces radīšanu. Dziļāka baltalkšņa ķīmiskā pārstrāde ar kādas
konkrētas vielas (furfurola, etiķskābes un etanola) iegūšanu un kompleksu blakusproduktu, piem. celolignīna izmantošanu,
pagaidām Latvijā netiek praktizēta. Taču tas varētu būt attīstītas Latvijas nākotnes uzdevums. Mūsu uzdevums ir piedāvāt
tehnoloģiskus procesus, kas pierādītu, ka ekonomiski un ekoloģiski domājot mēs iegūstam bezatkritumu tehnoloģiju, kas
saskan ar attīstīto pasaules valstu tendencēm. Tādejādi, ja Latvijā nākotnē izveidotos koksnes ķīmiskā pārstrāde uz ātri
atjaunojošos izejvielu bāzes, tad potenciālie blakusprodukti varētu būt lignīni, lignocelulozes, celolignīni. Ar šī projekta
izpildi mēs parādam, ka šādi blakusprodukti, kā arī kokapstrādes atlikumi, var būt kā izejviela jaunu, efektīvu, dabai
draudzīgu filtrējošo materiālu radīšanai smago metālu sorbēšanai no tos saturošām sistēmām.
lignīns > miza > celolignīns > koksnes skaidas > lignoceluloze
Visi šie materiāli satur lignīna komponenti. Materiāliem jaunas īpašības var piešķirt, tos modificējot. Attiecībā uz
lignīna modifikāciju mums ir izstrādāta metodika tā aminēšanai ar dietilepoksipropilamīnu (DEEPA) (Закис Г., Нейберте
Б., Веровкин А. О методике аминирования лигнина диетилэпоксипропил-амином (ДЭЭПА). Latvijas Ķīmijas
Žurnāls, 2006, No.4. с. 395-396.).

Aminēšanas rezultātā pilnībā izmainās lignīna aktivitāte. Šādi modificēts lignīns no poliskābes pārvēršas par
polibāzi ar jonu apmaiņas tipa hemosorbcijas un iekšējos kompleksus veidojošām īpašībām ar smagajiem metāliem,
kas izpaužas aktīvā smago metālu sorbēšanā no to jonu šķīdumiem. Aminolignīnu jonu apmaiņas kapacitāte atkarībā no
ievadīto aminogrupu daudzuma ir robežās no 1,0–3,2 mg ekv/g. Lignīna sorbcijas aktivitāte, piem. uz Cu2+ un Cr3+ pēc
aminēšanas palielinās apmēram 15 reizes (Neiberte B ., Zaķis Ģ ., Čipinite V., Grigiškis S. Aminolignīni kā aktīvi smago
metālu jonu sorbenti. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2001, No.1, lpp.68-70.).

Metodes un pielietotās iekārtas
1. Laboratorijas modeļparaugu iegūšana:
lignocelulozēm un sārma lignīnam – sārmainā delignifikācija: baltalkšņa koksni vāra 1 stundu autoklāvā ar 4%
NaOH 140, 150, 160 un 170°C temperatūrās;
celolignīniem – skābā hidrolīze: baltalkšņa koksni vāra 2 stundas ar 0,5% H2SO4 100, 130, 150, 170°C
temperatūrās;
celolignīna materiāliem – pilotiekārtas atlikumiem pēc etiķskābes iegūšanas no baltalkšņa: celolignīns–5 (skābes
katalizators 2,5%, hidrolīzes temperatūra 167°C, hidrolīzes ilgums 60 min.) un celolignīns–5A (skābes katalizators 2,5%,
hidrolīzes temperatūra 167°C, hidrolīzes ilgums 80 min.);
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2. Aminēto materiālu smago metālu sorbentu iegūšana un analīze:
0,5000 g sorbentu suspendē 200 ml attiecīgās koncentrācijas sāls šķīdumā periodiski samaisot; pēc 24h veic
filtrēšanu un vieglu skalošanu; sorbentu izžāvē un gatavo mineralizācijai. Metālu saturošo sorbentu speciālā silikona
ampulā apstrādā ar 10 ml konc.HNO3 un mineralizē vispirms vārošā ūdens vannā, tad mikroviļņu krāsnī 200°C, 15min.
Atdzesētu paraugu atšķaida līdz vajadzīgam tilpumam un analizē ar atomabsorbtometru Shimadzu, nosakot saistītā metāla
daudzumu mg/g sorbenta.
3. Pielietotās iekārtas:
Elementar Analysensysteme Vario MACRO CHNS, Francija.
Atomabsorbtometrs Shimadzu sorbēto metālu koncentrācijas noteikšanai.

Eksperimentālā daļa un rezultāti
Projekta sākumā pilnveidota datu bāze par Latvijas baltalkšņa koksnes un mizas ķīmisko komponentsastāvu. Ar
koksnes ķīmiskās analīzes metodēm, atbilstoši TAPPI standartiem noteikts, ka Latvijas baltalkšņa koksne satur 44,4%
celulozi, 23,6% lignīna un 7,2% kopējās ekstraktvielas. Hemiceluložu saturs baltalkšņa koksnē ir ~23%, bet minerālvielas
0,36%. Turpretī baltalkšņa miza ir ļoti bagāta ar lignīnu –36,5%, celulozes saturs tajā ir 20,7%, bet dažādās ekstraktvielas
summāri sastāda 24,9%. Minerālvielu saturs –4,6% desmit reizes pārsniedz to saturu koksnē. Hemiceluložu saturs mizā
ir zemāks nekā koksnē, ~13%.
Aminēšanas reakciju ar dietilepoksipropilamīnu var piemērot arī uz lignīnu saturošo materiālu in situ.
Aminogrupu ievadīšana lignocelulozes vai cellolignīna sastāvā, pateicoties daļēji saglabātai koksnes anatomiskajai
un submikroskopiskajai struktūrai, var ievērojami uzlabot iegūtā produkta sorbenta īpašības. Lai to pierādītu, programmas
ietvaros laboratorijas apstākļos dažādos temperatūru režīmos no baltalkšņa koksnes iegūti lignīnu saturošu materiālu
modeļi: ar sārmaino delignifikāciju ieguva lignocelulozes un sārma lignīna modeļus, ar skābo hidrolīzi–celolignīnu
modeļus. Katram atsevišķam modelim, ieskaitot koksni un mizu, izstrādāja visatbilstošāko aminēšanas metodiku, lai
sasniegtu augstāko ievadītā N rezultātu pie minimāla DEEPA patēriņa. To veica, piemērojot lignoceluložu materiāliem
dažādus aktīvās komponentes DEEPA moduļus, kas raksturo attēlā redzamās sintēzes produktu sastāvu:
Aktīvās aminēšanas komponentes DEEPA sintēze:

                  * sintēzes maisījums                       aktīvā komponente DEEPA (** un ***)
*

satur aktīvo komponenti DEEPA un sārmainos sintēzes produktus.

**

modulis: uz 1g lign.satur.mater. : 1,5ml DEEPA : 15ml H2O (Закис Г.Ф., Нейберте Б. Я.. Амино-производные
лигнинов. 3. Реакция лигнинов с диэтилэпоксипропиламином. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2000, No.4, с. 8996.).

***

ņemtais DEEPA daudzums aprēķināts atbilstoši KL saturam materiālā.

Iegūto modeļu materiālu aminēšana parādīja, ka tajos ievadās lignīna saturam atbilstošs slāpekļa daudzums
(N=f(KL) %, kur KL- Klasona lignīna saturs lignocelulozē), kas pamatā ir paaugstināto sorbcijas spēju nodrošinātājs
aminētajā materiālā.

Zīmējums 1. Dažādos temperatūru režīmos iegūto lignoceluložu un celolignīnu aminēšanās gaita.
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Secinājumi
Dažādos temperatūras režīmos iegūto baltalkšņa lignoceluložu materiālu aminēšanai vispiemērotākā ir metode,
kurā izmanto visu aminējošo maisījumu, bet tā nav piemērojama mizu aminēšanai, jo sārmainajā sintēzes maisījumā izšķīst
citi, aminēties spējīgie mazmolekulārie fenoliskie savienojumi, kas palielina ievadītā slāpekļa bilanci materiālā. Baltalkšņa
mizas un koksnes aminēšanai ieteicama metode ar DEEPA pārākumu (**metode). Baltalkšņa celolignīnu aminēšanai var
pielietot jebkuru no metodēm. Reaģentu ekonomēšanas nolūkos celolignīnu aminēšanai aktīvās komponentes daudzumu
var precīzi aprēķināt pēc lignīna satura tajos.

Zīmējums 2. Celolignīnu modeļu sorbcijas spēja atkarībā no ievadītā N satura.
Sorbentu radīšanai ar izstrādāto paņēmienu noderīgi ir baltalkšņa koksne, lignocelulozes, sārmā nešķīstošie lignīni,
miza vai cellolignīni, turpretī nepiemēroti ir koksnes ķīmiskās pārstrādes produkti, kas izgājuši sārmaino apstrādi, kā
sārma lignīni (to amfolīto īpašību dēļ).
Ar atbilstošām aminēšanas metodēm baltalkšņa koksnē var ievadīt ~1,2% slāpekļa, mizā līdz 2,6%, bet celolignīnu
materiālos līdz 3,3% slāpekļa amīnu veidā. Tas nodrošina labu jonu apmaiņas kapacitāti, kas ir sorbcijas spēju rādītājs.
Smago metālu sorbcijas pētījumiem pārbaudīti aminēti: baltalkšņa koksne, miza, celolignīna 170°C-2h modelis un
celolignīni, kas kā blakusprodukts, pagaidām tikai KĶI uzstādītajā pilotiekārtā, rodas 167°C temperatūrā pēc etiķskābes
iegūšanas no baltalkšņa koksnes, (pie dažādām skābes katalizatora koncentrācijām).

Zīmējums 3. Aminētu koksnes un celolignīnu modeļvārījumu un aminētu rūpniecisko celolignīnu
(no pilotiekārtas) un mizu sorbentu smago metālu sorbcija.
Redzams, ka aminēts celolignīns ar ķīmisko sorbciju. sorbē Pb2+ 10,7 reizes vairāk, Cr3+ 19,6 reizes, Cu2+ 9,6
reizes, Zn2+ 8,9 reizes vairāk par aminētu koksni.
Aminētu rūpniecisko celolignīnu un mizu sorbentu materiāli uzrāda vislabāko pārbaudīto metālu sorbcijas
spēju un ir ieteicami pielietošanai smago metālu saistīšanai no tos saturošām sistēmām. Sadarbībā ar Baltkrievijas
NA Mehānikas un metālpolimēro sistēmu institūtu praksē risinām atstrādāto sorbcijas materiālu utilizāciju, pārbaudot
polimērkompozītmateriālu iegūšanas iespējas ar metālus saturošu lignocelulozes pildvielu.
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Rezultatīvie indikatori
VPP ietvaros zinātniskajā grupā izstrādāti 2 maģistra darbi. Tiek izstrādāts promocijas darbs Verovkins A.,
Koku mizas modificēšana ar slāpekli saturošām funkcijām (uzsākts 01.10.2006., RTU MLĶF, vadītāji: Zaķis Ģ., Avotiņš
F.).
Darbā ar studentiem sagatavoti lekciju materiāli un laboratorijas darbu apraksti ESF finansētā projekta
„Lietišķo elementu pastiprināšana RTU MLĶF studiju programmās „Ķīmija” ” ietvaros – priekšmetā „Koksnes ķīmija”,
2005., un nolasīts padziļinātais kurss „Koksnes ķīmijā” un novadīti praktiskie darbi koksnes analītiskajā ķīmijā 3
MLĶF studentu grupām. Publikācijas VPP ietvaros kopā 16, citas 17un 1grāmata.
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Grey alder (Alnus incana), among other deciduous tree species in Latvia, occupies the second place after birch in
terms of both the prevalence and stock, namely, 6.8 % and 5.3 %, respectively. The current annual stock increment 5.2 m3/
ha for it is higher than the average one for other deciduous tree species.
Latvian grey alder as a raw material both for mechanical processing and especially for chemical processing has
not yet been sufficiently evaluated and is confined to the creation of easy-to-obtain commercial products. More extensive
chemical processing of grey alder wood, with obtaining definite substances (furfural, acetic acid and ethanol) and the use
of complex by-products such as cellolignin, has not yet been practiced in Latvia. However, this could be the target of the
developed Latvia’s future. Our task is to propose technological processes, which would testify that, thinking economically
and ecologically, we obtain a wasteless technology, which conforms to the tendencies of the developed world’s countries.
Thus, if the chemical processing of wood and the fast-to-renew raw material basis would develop in Latvia in the future,
then potential by-products could be lignin, lignocellulose, and cellolignins. With this project’s implementation, we
have shown that these by-products as well as wood-working residues can be a raw material for creating new effective
environmentally friendly filtering materials for the adsorption of heavy metals from heavy metal - containing systems.
lignin > bark >cellolignin > wood chips > lignocellulose
All these materials contain a lignin component. New properties can be imparted to the materials, modifying them.
Relative to lignin modification, we have developed a method for its amination with diethyl epoxyprolylamine (DEEPA)
(Zaķis g., Neiberte B., Verovkins A. On the method for aminating lignin with diethylepoxypropylamine (DEEPA). Latvian
Journal of Chemistry, 2006, No. 4. pp. 395-396. (in russian)).

As a result of amination, the lignin activity changes completely. The lignin modified thereby is converted from
polyacid to polyalkali, with ion exchange type hemosorption, and the properties forming inner complexes with heavy
metals, which manifests itself in adsorbing heavy metals from their ion solutions.
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KOKSNES ĀTRĀS PIROLĪZES PAMATPRINCIPI PIROLĪTISKĀS EĻĻAS
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PĀRSTRĀDEI
FAST PYROLYSIS OF WOOD FOR OBTAINING PYROLYTIC OIL FOR ITS
USE AS FUEL AND FOR CHEMICAL PROCESSING
Gaļina Dobele*, Igors Urbanovičs, Jevģenija Ponomarenko, Vilhelmīne Jurkjāne
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Darba mērķis bija, izmantojot principiāli jaunu kombinēto ātrās pirolīzes iekārtu, noteikt optimālus
apstākļus pirolīzes eļļas iegūšanai, izpētīt tās sastāvu un īpašības, pamatot un eksperimentāli apstiprināt
principiāli iespējamos pirolīzes produktu izmantošanas virzienus. Pirolīzes procesa pilnveidošanai un
pirolītisko eļļu augstāku siltumietilpības rādītāju iegūšanai tiek veikta jauna tipa ablatīvo reaktoru izstrāde,
kas nodrošina žāvēšanas un pirolīzes procesu divās kamerās vienā iekārtā. Izstrādāta metode pirolītiskas
eļļas iegūšanai ar augstu iznākumu – 65% (no koksnes) un noteikti optimāli koksnes pirolīzes apstākļi.
Ir pierādīts, ka izejmateriāla žāvēšana ablatīvā pirolīzes iekārtā būtiski uzlabo PyE kvalitātes rādītājus
– paaugstinot siltumspēju un pH līmeni, kas palielina iegūtā produkta konkurētspēju. Izstrādāta metode
1,6-anhidrocukuru - levoglikozenona un levoglikozāna iegūšanai. Frakcionējot PyE ūdenī, iegūti divi jauni
produkti, noteikts to ķīmiskais sastāvs un augstā antioksidatīvā un bioloģiskā aktivitāte, kas atkarībā no
koncentrācijas stimulē vai inhibē augu sakņu sistēmas un asnu attīstību. Izstrādāta koksnes ātrās pirolīzes
blakusprodukta – cietā karbonizētā atlikuma termoķīmiskās aktivācijas metode un iegūti augsti efektīgi
mikroporainie sorbenti ar īpatnējo virsmas laukumu lielāku par 2000 m²/g. Izstrādāts paņēmiens sorbentu
porainās struktūras regulēšanai, kas dod iespēju iegūt sorbentus ar nepieciešamo selektivitāti. Izmantojot
pētījuma rezultātus, izstrādāta shēma koksnes kompleksai bezatlikuma pārstrādei ar ātro pirolīzi.

Ātrā pirolīze ir viena no perspektīvākajām atjaunojamās augu biomasas konversijām, kurā cietās izejvielas tiek
pārvērstas šķidrā pirolīzes eļļā (PyE), kas tuvākajā nākotnē varētu konkurēt ar tradicionālo fosilo kurināmo (1.attēls). Kā
kurināmais pirolīzes eļļa ir neitrāla attiecībā uz oglekļa dioksīda emisiju, jo, tai sadegot, izdalās neliels daudzums slāpekļa
oksīda un neveidojas sēra oksīdi.

1. zīmējums. Konceptuāla biomasas ātrās pirolīzes shēma
Koksnes ātrās pirolīzes tehnoloģiju attīstību Latvijā nosaka jaunu enerģijas ieguves avotu nepieciešamība, kā arī
lapu koku koksnes atkritumu neizmantotie resursi. Lai palielinātu PyE konkurētspēju enerģētikas un ķīmiskās rūpniecības
jomās, aktīvi attīstās pētījumi, kas saistīti ar augsti efektīgu pirolīzes iekārtu izstrādi un produkta kvalitātes rādītāju
uzlabošanu. Atrisinot tādas problēmas kā ūdens daudzuma samazināšana PyE, pH līmeņa optimizācija korozijas aktivitātes
samazināšanai, stabilitātes nodrošināšana ilgstošā periodā, samazināsies produkta glabāšanas un transportēšanas izmaksas,
kā arī palielināsies enerģētiskā kapacitāte.
Darba mērķis: izmantojot principiāli jaunu kombinēto ātrās pirolīzes iekārtu, noteikt optimālus apstākļus pirolīzes
eļļas iegūšanai, izpētīt tās sastāvu un īpašības, pamatot un eksperimentāli apstiprināt principiāli iespējamos pirolīzes
produktu izmantošanas virzienus.

180

Eksperimentālā daļa
Kā izejviela PyE iegūšanai tika izmantoti lapu koksnes tehnoloģiskie atlikumi. PyE frakcionēšanas un sastāva
izpētei tika izmantotas: oša koksne (Fraxinus excelsior), alkšņa koksne (Alnus incana), apses koksne (Populus tremula).
Zāģskaidas daļiņu izmēri: 0.1-1.0 mm, mitrums: 6-8.5%.
Pirolīzei tika izmantota principiāli jauna ātrās ablatīvas pirolīzes iekārta (APy). Ūdens daudzums pirolīzes eļļā
noteikts ar Karla-Fišera titrēšanas metodi; siltumspēja - ar kalorimetru Oxygen Bomb Calorimeter-1341. Produktu
ķīmiskā sastāva pētījumos izmantotas gāzes hromatogrāfija (GH/MS) un analītiska pirolīze (Py-GH/MS). PyE frakcijas
antioksidantu īpašības pētījumos izmantota ABTS●+ un DFPH● radikāļu inhibēšana, bioloģiskās aktivitātes pētījumos
izmantotas Triticum aestivum L kviešu šķirnes „Munk” un Zea mays kukurūzas šķirnes „Ostreg C.V.” sēklas. Cieto
karbonizēto atlikumu termoķīmiskai aktivācijai pielietots nātrija hidroksīds; iegūtās aktīvās ogles īpašības raksturotas
pēc slāpekļa adsorbcijas izotermām.

Rezultāti
Pīrolītiskas eļļas iegūšana un īpašības
Lai izpētītu izejmateriāla žāvēšanas ietekmi uz PyE sastāvu un īpašībām, izmantojām principiāli jaunas
konstrukcijas ablatīvā tipa pirolīzes iekārtu (APy), kas dod iespēju apvienot materiāla žāvēšanas un pirolīzes procesus
vienā iekārtā. Ablatīvā pirolīze ir viens no jauniem ātrās pirolīzes principiem, kurā siltums pārvietojas no karstā reaktora
sienas uz izkusušo koksni, kas ir kontaktā ar to. Cietais oglekļa produkts tiek mehāniski aizvadīts prom, palikusī eļļas
plēve nodrošina slīdēšanu nākamām koksnes daļiņām, kas ātri iztvaiko, veidojot pēc kondensācijas šķidros produktus pirolītisko eļļu. Reakcijas ātrumu ietekmē koksnes daļiņu atrašanās ilgums uz reaktora karstās virsmas.
APy sastāv no divām vertikālām kamerām, kur pirmajā kamerā izejmateriālu žāvē (150-250ºC temperatūra), bet
otrā kamerā - pirolīzē (400-700ºC temperatūra). Žāvējot izejmateriālu (1.kamera, 200ºC, ilgums 45 minūtes) un pirolizējot
(2. kamera, 550ºC, 10-15 sek), salīdzinājumā ar nežāvētas koksnes pirolīzi, PyE siltumspēja palielinājās līdz 20 MJ/kg,
kas ir būtisks panākums produkta enerģētisko īpašību uzlabošanā (1.tabula). Galvenais faktors, kas ietekmēja siltumspējas
izmaiņas, ir ūdens daudzuma samazināšanās žāvētās koksnes PyE sastāvā par 9%. Salīdzinot ar nežāvētas koksnes PyE,
žāvētās koksnes PyE novērojām pH līmeņa paaugstināšanos līdz 3.2 (2. tab.). To var izskaidrot ar skābju izdalīšanos
žāvēšanas stadijā. pH paaugstināšanās ir svarīgs faktors, jo tas samazina PyE korozijas aktivitāti, kas ir produkta negatīva
īpašība.
Žāvēšanas rezultātā ieguvām kondensātu ar iznākumu 12%. GH/MS analīze parādīja, ka kondensāta galvenās
sastāvdaļas ir ūdens (relatīvais saturs 80%) un koksnes hemiceluložu zemo temperatūru degradācijas produkti (relatīvais
saturs 20%), kurus būtu izdevīgi, realizējot pilotiekārtu, izdalīt un izmantot.
1. tabula. Pirolīzes eļļas iznākums un īpašības
Īpašības
Siltumspēja, МJ/kg
Ūdens daudzums, %
рН
PyE iznākums, %

Pirolīze pie 550оС
Bez žāvēšanas
14 ± 2
28 ± 1
2.3 ± 0.2
65 ± 1

Žāvēšana: 200оС,45 min
20 ± 1
19 ± 1
3.2 ± 0.1
63 ± 1

Lai izpētītu žāvēšanas un pirolīzes apstākļu ietekmi uz pirolīzes eļļas iznākumu un uzlabotu iegūtos rādītājus,
realizējām plānotos eksperimentus. Variējām koksnes žāvēšanas temperatūru robežās no 150-275ºC, ilgumu no 45175 minūtēm un pirolīzes temperatūru no 450-700ºC. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, izmantojot matemātisko
statistikas modeli un programmu „Mapple 10”, konstruējām atsauces virsmas, kas raksturo PyE iznākuma atkarību no
žāvēšanas (ilgums 45 min) un pirolīzes temperatūrām (2. zīm. a) un no žāvēšanas temperatūrām (2. zīm. b) un ilguma
(pirolīzes temperatūra 550ºC). Atsauces virsmas profils liecina, ka optimāli apstākļi PyE ieguvei APy iekārtā ir koksnes
izejmateriāla žāvēšana 200ºС (ilgums 90 min) un pirolīze 550oC temperatūrā. Minētajos apstākļos PyE iznākums ir 65%.
PyE siltumfizikālās un ķīmiskās īpašības uzlabojās - siltumspēja palielinājā s līdz 21 MJ/kg.

1,6-anhidrosaharīdu iegūšana
Augu biomasas ātrās pirolīzes ekonomiskos rādītājus var uzlabot, ja no bioeļļas izdalītu atsevišķus monomērus
vai savienojumu grupas ar mērķi to tālākai izmantošanai. Levoglikozāns (LG) un levoglikozenons (LGone) ir vērtīgi
1,6-anhidrocukuri ar augstu pievienoto vērtību, kas veidojas celulozi saturošo materiālu pirolīzē. 1,6-anhidrocukuru
augstā vērtība pamatojas uz to izmantošanu optiski aktīvo preparātu sintēzei, kas ir analogi vērtīgiem ārstnieciskiem
līdzekļiem, kā arī antibiotiku, imūnsistēmas aizsargājošo medikamentu, retu cukuru sintēzei.
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(a)

(b)

2. zīmējums. Pirolīzes eļļas iznākums atkarībā no: koksnes žāvēšanas (ilgums 45 min) un pirolīzes temperatūrām (a);
un koksnes žāvēšanas temperatūrām un ilguma (b) (pirolīzes temperatūra 550ºC)
Ātrā pirolīze ir īpaši izdevīga LG un LGone iegūšanai, jo nodrošina minēto produktu ātru izvadīšanu no karstās
reakcijas zonas. Lai paaugstinātu 1,6-anhidrocukuru iznākumu koksnes pirolīzes procesā, bija izmantoti skābju katalizatori
un izstrādāta metode 1,6-anhidrocukuru - levoglikozenona un levoglikozāna iegūšanai APy iekārtā. Maksimālu LGone
saturu (23% no koksnes) PyE sastāvā ieguvām, pirolizējot koksni impregnētu 3.0%-īgā fosforskābes šķīdumā. Maksimālais
LG saturs PyE zemāk un sastāda 10% no koksnes, pirolizējot koksni impregnētu 0.1%-īgā sērskābē.

Pirolīzes eļļas frakcionēšana, savienojumu grupu izdalīšana un īpašības.
PyE pamatkomponentu sadalīšanai un ķīmiskā sastāva izpētei veicām PyE frakcionēšanu pēc šķīdības ūdenī
(disperģēšana 6000apgr/min). Frakcionēšanas rezultātā ieguvām divus produktus (3.zīm.): frakciju, kurā izgulsnējās
hidrofobie komponenti – PyL, un hidrofīlo komponentu frakciju, kura šķīst ūdenī – PyC. .Abas frakcijas satur polisaharīdu
un lignīna termiskās degradācijas produktus dažādās attiecības. Py-L frakcija pamatā sastāv no lignīna pirolīzes produktiem
(„pirolīzes lignīns”) (75 – 83%) un ievērojami mazākā daudzumā satur polisaharīdu pirolīzes produktus (17-24%). PyC
ķīmiskais sastāvs būtiski atšķiras no PyL, jo pamatā sastāv no polisaharīdu pirolīzes produktiem (69 - 77%)

3. zīmējums. Pirolīzes eļļas frakcionēšana
Atkarībā no koksnes sugas, frakcijās mainās summārā polisaharīdu un lignīna pirolīzes produktu attiecība.
Būtiskākās atšķirības novērojām oša un apses frakcijās. Salīdzinājumā ar pārējiem paraugiem, oša PyL ir augstākais
lignīna (83%) un zemākais polisaharīdu produktu saturs (17%) Apses PyL novērojām izteikti augstāku (24%) polisaharīdu
pirolīzes produktu saturu un zemāku (75%) lignīna produktu saturu.
Antioksidantu aktivitāte. Ir zināms, ka fenola savienojumi un polifenoli ir visplašāk izplatītā dabīgo antioksidantu
grupa un pasaulē attīstās jaunu dabīgu antioksidantu iegūšanas metodes. Līdz šim pirolīzes eļļas frakciju antioksidantu
īpašības netika pētītas. PyL un PyC paraugu salīdzināšanai izmantojām parauga koncentrāciju (IC50), kura samazina
sākotnējo standartu radikāļu koncentrāciju par 50%. Visi izpētītie PyL un PyC paraugi uzrādīja augstu antioksidantu
aktivitāti, salīdzinājumā ar natronlignīniem un pazīstamiem antioksidantiem - rutīnu un bišu propolisa ekstraktu (2.tab.).
Augstākā aktivitāte ir oša PyL, kurā ir lielākais fenola atvasinājumu saturs un augstāks fenolu hidroksilgrupu saturs,
salīdzinot ar citu PyL paraugiem. PyC frakcijas paraugi uzrādīja zemāku antioksidantu aktivitāti, salīdzinot ar PyL, ko var
izskaidrot ar mazāko pirolīzes lignīna saturu. Atbilstoši antioksidantu aktivitātei PyL un PyC frakcijas testos ar radikāļiem
var sakārtot rindā: oša PyL,PyC > alkšņa PyL,PyC > apses PyL,PyC .
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2.tabula. PyL, PyC, rutīna un bišu propolisa ekstrakta antioksidantu īpašības
Paraugs
Oša PyL
Oša PyC
Alkšņa PyL
Alkšņa PyC
Apses PyL
Apses PyC
Rutīns
Bišu propolisa ekstrakts

ABTS•+
5.2
7.1
7.1
8.1
8.4
12.5
12.6
7.1

IC50, mg/L

DPPH•
15.0
39.0
19,1
44.1
22,2
55.2
31.8
41.7

Bioloģiskā aktivitāte. Ir zināms, ka fenolu un polisaharīdu savienojumiem ir gan inhibējoša, gan stimulējoša
iedarbība uz augu attīstību. Lai noteiktu PyL un PyC frakciju bioloģisko efektu, pētījām augu sēklu dīgšanu, izmantojot
kviešu un kukurūzas kultūras. Augu sēklas apstrādājām ar dažādas koncentrācijas PyL un PyC ūdens suspensijām vai
šķīdumiem un noteicām, ka abiem preparātiem, atkarībā no aktīvās vielas koncentrācijas, piemīt gan augu augšanas
stimulējošās (0.01 un 0.001%), gan inhibējošās (0.1%) īpašības.
Pirolīzes blakusprodukta - karbonizētā atlikuma izmantošana aktīvo ogļu ieguvei
Ir noteikts, ka karbonizētā atlikuma ķīmiskā aktivācija ar nātrija hidroksīdu ļauj regulēt iegūstamo ogļu poraino
struktūru un nodrošina sorbentu iegūšanu ar nepieciešamo selektivitāti un īpatnējo poru virsmas laukumu vairāk kā
2000 m²/g. Šie rādītāji atbilst labākajiem komerciāliem aktīvo ogļu paraugiem. Sorbcijas testi parādīja, ka atkarībā no
aktivācijas apstākļiem var tikt iegūtas aktīvas ogles ar dominējošu mikro- vai mezoporu struktūru, kurus var izmantot
vides aizsardzībā, ķīmiskajā rūpniecībā, medicīnā un citur.
Apkopojot pētījuma rezultātus, izveidojām shēmu, kura vērsta uz izejvielas pilnīgu izmantošanu un produktu
ražošanu, pielietojot ātro pirolīzi. Shēma kopumā ietver sevī praktiski visu koksnes pirolīzes produktu un blakusproduktu
izmantošanu.

Secinājumi
1. Pilnveidota oriģinālа ablatīvās pirolīzes iekārta, kas nodrošina koksnes žāvēšanu un pirolīzi divās secīgi izvietotajās
kamerās (PyE iiznākums 65%) bez papildus inertās gāzes ievadīšanas;
2. Izejmateriāla žāvēšana iekārtā ar sekojošo pirolīzi būtiski uzlabo pirolīzes eļļas kvalitātes rādītājus – paaugstinot
siltumspēju un pH līmeni, kas palielina iegūtā produkta konkurētspēju;
3. Izstrādāta metode 1,6-anhidrocukuru - levoglikozenona un levoglikozāna iegūšanai iekārtā ar iznākumu, attiecīgi
20 un 10% (no koksnes);
4. Frakcionējot PyE ūdenī, iegūti divi jauni produkti - PyL un PyC. Pirmo reizi parādīta frakciju augstā antioksidantu
aktivitāte. Ir noteikts, ka produktu bioloģiskā aktivitāte atkarībā no koncentrācijas stimulē vai inhibē augu sakņu
sistēmas un asnu attīstību.
5. Izstrādāta koksnes ātrās pirolīzes blakusprodukta – cietā atlikuma termoķīmiskās aktivācijas metode un iegūti
augsti efektīgi mikroporainie sorbenti.
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FAST PYROLYSIS OF WOOD FOR OBTAINING PYROLYTIC OIL FOR ITS
USE AS FUEL AND FOR CHEMICAL PROCESSING
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The aim of the work was, using a specially designed fast pyrolysis device, to determine optimum conditions for
obtaining pyrolytic oil, to investigate its composition and properties, as well as to substantiate and experimentally confirm
possible directions of the pyrolysis products usage. To upgrade the pyrolysis process and obtain the highest heat capacity
indices of pyrolytic oil, the development of a ablative reactor of new type was developed. Ablative pyrolysis is one of
the new fast pyrolysis methods, in which the heat transfers from the hot reactor wall to the „ablating wood”, which is
in contact with it. The oil film ensures the sliding of coming wood particles, which is thermodegraded fast and volatiles
formed are condensed into the liquid products – pyrolytic oil (PyO).
The ablative pyrolysis device (APy) consists of two vertical chambers: in the first one the feedstock is dried
(150-250ºC) and in the second chamber it is pyrolysed (400-700ºC). hardwood mechanical processing wastes were
used as a feedstock for pyrolytic oil obtaining (PyO). Sawdust of ash (Fraxinus excelsior) wood, alder (Alnus incana)
wood, and aspen (Populus tremula) wood (fraction 0.1-1.0 mm, moisture content 6-8.5%) were used. A method for
obtaining pyrolytic oil with a high yield (65% from wood) was developed, and optimum wood pyrolysis conditions were
determined. It has been shown that the feedstock drying in the ablative pyrolysis device essentially improves the PyO
quality indices: heat capacity and pH level increase that enhance the competitiveness of the obtained product. Drying the
feedstock (chamber 1) and pyrolysis (chamber 2), in comparison with the pyrolysis of non-dried wood, increases the PyO
heat capacity up to 20 MJ/kg, which is an essential achievement in upgrading the energy properties of the product. The
main factor that influenced the changes in heat capacity is the decline in the water amount in the composition of PyO by
9%. In comparison with the case of PyO obtained from non-dried wood, an increase in the pH level up to 3.2 is observed
for PyO from dried wood. The increase in pH is an important factor, because it decreases the PyO corrosive activity, which
is the product’s negative property.
To increase the 1,6-anhydrosaccharides yield in the wood pyrolysis process, acidic catalysts were used and a
method for obtaining 1,6-anhydrosaccarides – levoglucosenone (LG-one) and levoglucosan (LG) in the APy device was
developed. The maximum LGone content (23% from wood) in the PyE composition was obtained, pyrolysing the wood
impregnated with 3.0% phosphoric acid solution. The maximum LG content in PyO is lower, and makes up 10% from
wood, pyrolysing the wood impregnated with 0.1% sulphuric acid.
A method for PyO fractionation in water was developed. As a result, two fractions have been obtained: a fraction
of water insoluble products containing hydrophobic components e, and a water-soluble hydrophilic components’ fraction.
Both fractions obtained from all samples under study have shown an high antioxidant capacity comparable with such
known antioxidants as rutin and bee propolis extract. To determine the biological effect of the fractions, a plant seed
germination test was carried out using seeds of Triticum aestivum L wheat, sort „Munk” and Zea mays corn, sort „Ostreg
C.V.” It has been found that, depending on the active substance concentration, the fractions have revealed plant growth
stimulating (0.01 and 0.001%) or inhibiting (0.1%) effect.
A method for thermochemical activation with sodium hydroxide of the solid by-product of wood fast pyrolysis was
developed, and highly selective microporous sorbents with the specific area (BET) more than 2000 m²/g were obtained.
These indices conform to those for the best commercial active carbon samples. Sorption tests have shown that, depending
on the activation conditions, active carbons with the dominating micro- or mesopore porosity can be obtained, which
could be used for environment protection, chemical industry, medicine and for some other applications.
Summarising the results obtained, a scheme has been developed, directed to the complete utilisation of raw
materials and valuable products obtaining, applying fast pyrolysis. The scheme developed allows to vary the yields of
target products depending on market needs. The scheme will enable practically maximum usage of the pyrolytic products
including by-products.
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EFEKTĪVI URETĀNA TIPA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI NO
CELULOZES–PAPĪRA RŪPNIECĪBAS BLAKUS PRODUKTA LAPU KOKU
TALLU EĻĻAS
EFFECTIVE URETHANE TYPE HEAT INSULATION MATERIALS FROM
THE PULP-AND-PAPER INDUSRTY WASTE PRODUCT – FOLIAGE TREE
TALL OIL
Viesturs Zeltiņš, Vladimirs Jakušins, Daiga Zeltiņa*, Uģis Cābulis, Marija Misāne,
Brigita Lazdiņa, Irina Sevastjanova, Laimonis Deme, Miķelis Kirpļuks
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Meži cilvēcei vienmēr snieguši tādus noderīgus ķīmiskus produktus kā darva, terpentīns un celuloze. Parasti
celuloze veido pusi no koka sastāva. To iegūstot lapu koku „vārīšanas” procesā, kā lieltonnāžas blakus produkts rodas
tallu eļļa, kura bieži kopā ar lignīnu, hemicelulozēm un citiem papīrmalkas pārstrādes atkritumiem tieka sadedzināta
celulozes kombinātu katlu māju kurtuvēs. Latvijas meža resursi un to izmantošanas apjomi ļauj prognozēt, ka nākotnē
mūsu valstī ražos arī celulozi kā izejvielu papīra rūpniecības vajadzībām. Kombināta (-tu) mērogi, protams, nebūs tik
grandiozi kā apturētajā Jēkabpils rajona Ozolsalas projektā, taču neapšaubāmi tiks pielietota progresīvā sulfātu metode
un kā izejmateriālu izmantos arī lapu koku koksni.
Pētījumu programmas galvenais mērķis bija izmantot no lapu koku koksnes iegūstamo lieltonnāžas blakus
produktu – tallu eļļu kā dabā atjaunoties spējīgu izejvielu jaunu produktu ieguvei ķīmiskajai rūpniecībai. Savukārt
pētījumu programmas uzdevums bija iegūt daudzām tautsaimnieciskām nozarēm (enerģētikai, būvniecībai, saldētavu
saimniecībai, transportbūvei u.c.) efektīvus un tehnoloģiski uzklājamus siltumizolācijas materiālus – putuplastus uz
uretāna tipa polimēru bāzes.

Materiāli un metodes
Neskatoties uz cilvēces vēlmi samazināt augošo koku izmantošanu celulozes ražošanai un tālākai tās pārstrādei,
piemēram, papīrā, vajadzība pēc šiem abiem produkcijas veidiem nav samazinājusies. Lapu koku koksnes apjoms kā
izejviela celulozei arvien pieaugs arī Latvijā, jo pašapmežošanās procesā kailcirtes aizaug ar lapu kokiem, bet zemeslodes
globālā sasilšana virza lapu koku veģetācijas areālu aizvien tālāk uz ziemeļiem. Zināms, ka skuju koku ( vai jauktu –
kopā ar lapu koku) koksnes pārstrādē radušos tallu eļļu ir iespējams kompleksi pārstrādāt, piemēram, destilēt , iegūstot
tallu eļļas augstākās taukskābes, piķi, tallu kalifoniju u.c. izejvielas. Tanī pat laikā lapu koku tallu eļļa kā mazvērtīgāka
tiek sadedzināta. Uzsākot šo pētījumu programmas darbu ciklu, nebija informācijas, ka to varētu izmantot kā izejvielu
augstmolekulāru savienojumu ( piem. uretānu) iegūšanai. Tallu eļļas sastāvs var manīties ievērojamās robežas atkarībā
no koku sugas, to augšanas vietas un apstākļiem, ciršanas gadalaika, uzglabāšanas veida, kā arī no iegūšanas veida un
apstākļiem.
Pētījumu programmas darbu sākotnējā posmā tika pielāgotas esošās un izstrādātas jaunas (kopumā piecas)
nepieciešamo analīžu metodes lapu koku tallu eļļas jēlproduktā esošo galveno sastāvdaļu noteikšanai. Izvēlētās analīžu
metodes ir sekojošas:
 Skābes skaitļa noteikšana;
 Sveķskābju daudzuma noteikšana;
 Ūdens (mitruma) daudzuma noteikšana;
 Neapziepojamo vielu daudzuma noteikšana;
 Oksidēto vielu daudzuma noteikšanai.

Eksperimentālā daļa
Atjaunojamu dabas izejvielu izmantošana polimēro materiālu sintēzēm ir viena no nedaudzajām alternatīvām
izsīkstošo fosilo energoresursu (piemēram naftas) krājumu ekonomēšanai. Zināms, ka pasaulē 70% naftas produktu
pārvērš siltuma enerģijā. Arī Latvijā dzīvojamo ēku apkurei tiek izmantoti līdz 40% no kopējā enerģijas patēriņa, taču
siltuma zudumus ēkās ir iespējams samazināt vismaz divas reizes, vienlaicīgi pazeminot dabai kaitīgo izmešu un tātad arī
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kurināmā importa apjomu. Šo iemeslu dēļ pētījumu programmas ietvaros tika izstrādāts ekoloģiski „zaļš” poliola sintēzes
process patreiz visefektīvāko siltumizolācijas materiālu – cieto putupoliuretānu iegūšanai.
Sākotnēji laboratorijas apstākļos tika veiktas sintēzes, kurās ieguva lapu koku tallu eļļas esteri esterificējot tallu
eļļu ar trietanolamīnu. Balstoties uz laboratorijas pētījumiem (kolbās līdz 2 litru tilpumam) un iegūto produktu analīžu
rezultātiem tika sastādīts un apstiprināts tehnoloģiskais reglaments estera sintēzei 50 litru reaktorā–pilotiekārtā.
Pamatojoties uz reaktorā–pilotiekārtā veiktajām sintēzēm, sintezētā lapu koku tallu eļļas produkta analīžu
rezultātiem un iegūto modificēto cieto putupoliuretānu fizikāli mehānisko īpašību izvērtējumu, tika sastādīts tehnoloģiskais
reglaments trietanolamīna estera „Talols L” iegūšanai jau pusrūpnieciskā (tilpums 1 m³) reaktorā. Nepieciešams, lai
reaktora aprīkojums nodrošina sildīšanas iespējas līdz + 180ºC, maisīšanu un vakuumēšanu ar paliekošo spiedienu 0,3
bāri. Kondensācijas ūdens atdalīšanai nepieciešams atteces tipa dzesinātājs. Sintēze process ir energo mazietilpīgs un
„zaļš”, pilnībā realizējams vienas darba dienas maiņas laikā un tās gaitā nerodas ne kaitīgi izmeši atmosfērā, ne kaitīgi
notekūdeņi. Pēc augstāk minētā tehnoloģiskā reglamenta noteikumiem lapu koku tallu eļļas un trietanolamīna esterim ir
jāatbilst sekojošām prasībām:

 Skābes skaitlis,		

mgKOH/g ne vairāk kā

5 		

(pēc DIN 53402);

 Hidroksilgrupu skaitlis,

mgKOH/g, robežās

360 – 380

(pēc DIN 53240);

 Ūdens saturs,		

mas.% ne vairāk kā

0.5

(pēc DIN 51777).

Izmantojot iegūto lapu koku tallu eļļas esteri „Tallols – L”, tika izstrādātas vairākas atšķirīgas receptūras
poliuretānu tipa cieto putuplastu iegūšanai, tos modificējot, lai varētu pielietot dažādās un atšķirīgās tautsaimniecības
nozarēs. Priekšmēģinājumi tika veikti ar rokas maisīšanas standartmetodi. Maisītāja pagriezienu skaits – 2400 apgr/
min, maisīšanas ilgums 10 sekundes. Poliola, izocianāta komponentu un apkārtējās telpas temperatūras + 20ºC ± 2ºC.
Pēc samaisīšanas kompozīcijas ielēja vaļējās polietilēna formās. No iegūtajiem putuplasta blokiem tika gatavoti paraugi
fizikāli mehānisko un citu īpašību kompleksai izvērtēšanai (putuplasta blīvums, stiprība spiedē, slēgto poru saturs,
termostabilitāte, degamība, ūdensuzsūcamība u.c.).
Iegūto putuplastu fizikāli mehāniskās īpašības tika noteiktas divos virzienos - putu celšanās (t.i. putošanās) un tam
perpendikulārajā virzienā atbilstoši Latvijā akceptētajiem EN ISO standartiem.
Termostabiltitāti modificēto poliuretānu polimērai matricai pētīja ar termogravimetriskām metodēm ar TGA/SDTA
851 Metter Toledo iekārtu. Siltumizolācijai paredzēto putuplastu ķīmiskās uzbūves un antipirēnu ietekmi uz degamību
noteica ar Cone tipa kalorimetru un mazās liesmas testu atbilstoši EN ISO 11925 – 2 metodikai.
No projekta gaitā izstrādātajām poliolu sistēmām tika izvēlētas kompozīcijas, kuras iespējams uzklāt ar tiešas
uzsmidzināšanas paņēmienu. Šādus siltumizolācijas darbus ir iespējams veikt uz vietas tieši objektos ( in situ”), izmantojot
arī visprogresīvākās uzklāšanas iekārtas – augstspiediena putuģeneratorus. Cieto modificēto putupoliuretāna pārklājumus
ieguva ar Beļģijas firmas „Graco” putuģeneratoru „E – 10”, kuram darba spiediens komponentu apsildāmās padeves
līnijās pārsniedz 135 bārus, bet ražība sasniedz 5,4 kg/min. Šāda mobila un eneromazietilpīga iekārta dod iespēju veikt
siltināšanas darbus ar uzsmidzināšanas paņēmienu uz jebkuras ( arī sarežģītas) konfigurācijas virsmas, nodrošinot ļoti
augstu darba ražīgumu. Divi cilvēki – putuģeneratora operatori vienā maiņā var pārklāt no 400 līdz 600 m² lielu virsmas
laukumu jebkurā projekta dokumentācijā paredzētajā izolācijas biezumā. Bez tam nav nepieciešamība būvēt sastatnes, jo
īslaicīgo piekļūšanu virsmai iespējams nodrošināt ar pārvietojamu pacēlājmehānismu palīdzību.

Rezultāti
Izmantojot pētījumu programmas gaitā izstrādāto lapu koku tallu eļļas un trietanolamīna esteri
„Tallols – L” tika iegūtas poliolu sistēmas (komponentes „A”), kuras var tikt izmantotas arī komerciāliem mērķiem. Par
cik gan zenspiediena, gan augstspiediena rūpnieciskie putuģeneratori darbojas ar komponenta ”A” un komponenta „B”
(poliizocianāts) tilpuma attiecību A/B = 1/1, tad arī poliolu komponentam ir jāsatur noteikts hidroksilgrupu daudzums.
Ja salīdzina poliēteru vai poliesteru poliolus, kurus iegūt no naftas produktiem, tad tallu eļļas estera gadījumā pastāv
iespēja pielietot arī freonu nesaturošus uzputošanās aģentus – piem. n-pentānu, izopentānu vai ciklopentānu. Kā poru
veidotāju ir iespējams izmantot arī ogļskābo gāzi, kura rodas poliizocaināta NCO- grupu reakcijā ar ūdeni, ko papildus
pievieno poliolu komponentam kā uzputotāju. Daļēja freonu aizvietošana ar ūdeni var sekmēt Monreālas vienošanās
izpildi attiecībā uz Zemes ozona slāņa saglabāšanu.
Dažādās tautsaimniecības nozarēs prasības pret siltuma (arī aukstuma) izolācijas materiāliem var būt visai atšķirīgas.
Izstrādāt cietos putupoliuretānus ar specifisku īpašību kompleksu iespējams tikai tad, kad ir definēta pielietošanas sfēra un
konkretizēts reālais siltināmais objekts. Pētijumu programmas gaitā tika izstrādātas divas kompozīcijas putupoluretānu
iegūšanai ar atšķirīgiem blīvumiem. Viena no tām paredzēta galvenokārt vertikālu virsmu siltināšani un raksturojama ar
samērā nelielu blīvumu (ap 40 kg/m³). Ja šādu putuplastu būvniecībā lieto siltinot telpas no ārpuses vai iekšpuses, tad
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sienas vai griestu metāla, riģipša plātņu vai koka apdares materiāls to droši aizsargā no mehānisko slodžu iedarbības.
Otra kompozīcija tika izstrādāta horizontālām virsmām, t.sk. arī plakanajiem jumtiem ar blīvumu ap 60 kg/m³. Tādējādi
ir izpildīts noteikums, ka pa izolāciju var arī staigāt analogi kā pa jumtu mīkstajiem bitumena segumiem. Gadījumos,
kad izolētās virsmas nav aizsargātas pret atmosfēras apstākļu ( saules radiācija, krusa, lietus u.c.) nelabvēlīgo iedarbību,
to ir iespējams pārklāt ar speciāliem atmosfēras iedarbības izturīgiem pārklājumiem vai modificētu poliuretāna lakas
slāni. No lapu koku tallu eļļas estera iegūtie putupoliuretāni uzrāda augstākas atmosfēras iedarbības izturības īpašības kā
tradicionāli lietojamie cietie putuplasti, kuri iegūti no naftas pārstrādes produktiem.
Abas augstāk minētās kompozīcijas tika aprobētas praktiski un to sastāvi, putošanās tehnoloģiskie parametri un
iegūto izolācijas materiālu īpašības ir apkopotas tabulā 1.
Tabula 1. Uzsmidzināmo putuplastu kompozīciju sastāvi, to tehnoloģiskie parametri un iegūto izolācijas materiālu
īpašības
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2
3
4
5
6
7

Rādītāji
Kompzīcijas sastāvs:
Tallols-L
Dimetiletanolamīns
Kālija acetāta 30 % šķīdums dietilēnglikolā
Putu stabilizators – Tegostab B8870
Uzputošanas aģents HFC - Salkone 87/13
Ūdens
Trihlorpropilfosfāts
Poliizocianāts
Tehnoloģiskās proves rādītāji:
Starta laiks
Gela laiks
Iegūto putuplastu īpašības:
Putuplasta vidusdaļas blīvums pēc EN ISO 845
Robežstiprība spiedē pēc EN ISO 844:2004
Elastības modulis pēc EN ISO 844:2004
Slēgto poru saturs pēc EN ISO 4590:2002
Ūdens uzsūcamība 7 dienās pēc DIN53428
Degamības klase pēc LVS EN13501
Siltumvadīspējas koeficients pēc LVS ISO 8302

Mērvienība

PPU-LTE-40

PPU-LTE-60

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

24,95
1,50
0,50
0,37
6,24
0,20
6,24
50

26,61
1,60
0,53
0,40
4,00
0,21
6,65
50

s
s

4-6
10-13

4-6
12-15

kg/m³
MPa
MPa
%
Tilp. %

40±5
0,19
5,0
> 90
< 2,5
E
< 0,026

60±5
0,30
9,9
> 93
< 2,5
E
< 0,028

W/m K

Secinājumi
Pētījumu programmas ietvaros ir izstrādātas un aprobētas ekoloģiski „zaļas” un energo mazietilpīgas, dabai
draudzīgu efektīvu siltumizolācijas materiālu ( cieto putu poliuretānu) iegūšanas un uzklāšanas tehnoloģijas no Latvijas
apstākļos atjaunoties spējīgām augu valsts (t.i. lapu koku) izejvielām. Izstrādāto tehnoloģiju realizācija ļauj atteikties no
freoniem kā uzputošanās aģentiem, daļēji tos aizvietojot ar ūdeni, tādējādi dodot iespēju realizēt Monrealas vienošanos.
Visefektīvāko siltumizolācijas materiālu plaša pielietošana daudzās tautsaimniecības nozarēs (siltumsaimniecībā,
būvniecībā, transporta būvē (izotermiski kravas un vieglie autofurgoni, dzelzceļa refrežerātorvagoni, sašķidrinātas gāzes
(amonjaks, dabas gāze) pārvadātāji kuģi-tankeri vai refrežerātorkuģi augļu un zivju transportēšanai), saldētavu saimniecība
u.tt.) dotu iespēju samazināt degvielas un kurināmā resursu patēriņu, tādējādi paaugstinot Latvijas (arī ES) enerģētisko
neatkarību. Tieši proporcionāli kurināmā ekonomijai samazinātos arī kaitīgo izmešu daudzumi: ogļskābā gāze (siltumnīcas
efekts), slāpekļa oksīdi un sēra dioksīds (skābie lieti) un tiktu ievērotas Kioto protokola prasības. Nepieciešams uzsvērt,
ka tallu eļļa tiek iegūta no mazvērtīgiem un ātraudzīgiem lapu kokiem kā celulozes ražošanas blakus produkts un tādējādi
tā nevar būt iemesls pārtikas eļļu cenu kāpumam, kā tas ir vērojams biodīzeļdegvielas ražošanas gadījumā.
Iegūto rezultātu ieviešana veicinātu zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, ieviešot tautsaimniecībā inovatīvus produtus
un tehnoloģijas. Tiktu radītas jaunas darba vietas mazajos vai vidējos uzņēmumos: ķīmiķi – poliolu sintezētāji un poliolu
komponentu sastādītāji, aparātbūves speciālisti – putu ģeneratoru izgatavotāji, celtnieki un enerģētiķi - siltumizolācijas
darbu veicēji u.c. Putupoliuretānu iegūšanai izstrādātie poliolu komponenti, to uzklāšanas tehnoloģijas, kā arī putu
ģeneratori ir eksportspējīga produkcija.
Zinātnieki, izvērtējot dziļāk pētījumu programmas gaitā iegūtos rezultātus, varētu dot savu ieguldījumu gan
poliuretānu ķīmijas, gan tehnoloģijas zinātņu nozarēs. Pēc gala rezultātu apkopošanas nepieciešama iegūtās pozitīvās
pieredzes izplatīšana arī citās Baltijas un ES dalībvalstīs, kurās cieto putupoliuretānu siltumizolācijas uzklāšana ar tiešās
uzsmidzināšanas metodi nav plaši attīstīta.
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Rezultatīvie indikatori
I. Izstrādātas un pielāgotas 5 lapu koku tallu eļļas sastāva analīžu metodikas.
II. Izstrādāti un apstiprināti 2 tehnoloģiskie reglamenti lapu koku tallu eļļas estera sintēzēm.
III. Izstrādātas un apstiprinātas 3 tehnoloģiskās instrukcijas dažādu poliolu sistēmu ieguvei un putuplastu iegūšanai ar
uzsmidzināšanas paņēmienu.
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EFFECTIVE URETHANE TYPE HEAT INSULATION MATERIALS FROM
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A technology of the synthesis of polyols from crude foliage tree tall oil has been developed. Based on these polyols,
compositions for polyurethane (PUR) foams have been formulated. A technology of spraying these compositions using
both low–pressure and high–pressure machines has been developed. comprehensive studies of these foams have shown
that, in terms of mechanical and thermal insulation characteristics, they are well comparable to commercial PUR foams.
In the Baltic region, more than 40% of the total consumption of energy is used for heating of buildings. Nowadays,
the principal source of heating is fossil fuel. at the same time, the raw materials used for production of heat insulation
materials, including PUR foams, are products of oil chemistry. However, oil reserves are decreasing and, consequently,
the prices of fuel and also chemical raw materials are very unstable.
In this research, the environmentally friendly process of the production of rigid PUR foams was investigated. As a
raw material for the synthesis of the polyols component for PUR foams, the heavy tonnage by-product of pulp production
– foliage tree tall oil (TO) was used. TO is widely used in chemical synthesis, but there is no information about the foliage
tree TO as a potential raw material for PUR.
For detailed analysis of the content and characteristics of TO, the following methods were applied: determination
of the acid value and oxidative substances, as well as the water content and concentration of unsaponifiables. The
esterification method with triethanolamine for polyol synthesis from foliage tree TO was applied. The process parameters:
temperature 180ºC, vacuum 0.3 bar, synthesis time 6-8 h. The characteristics of the obtained TO esters: hydroxyl number
360-380 mg KOH/g, and acid value below 5 mg KOH/g. There are no harmful by-products in the synthesis process,
only a small quantity of condensation water. From this viewpoint, the given method of polyol synthesis is a low energyconsuming and environmentally friendly process. It meets the “green” chemistry requirements, as no harmful emissions
are formed.
Based on the synthesized polyols, compositions for sprayed PUR foams have been formulated. In the composition
formulation, besides the synthesized polyols, the following additives were used: tris-chloropropyl phosphate as a flame
retardant, Salkone 87/13 and water as a blowing agent, silicone surfactant Tegostab B8870, potassium acetate (30%
diethelene glycol solution) and N-dimethylethanolamine as catalysts. All the listed components comprise the so-called
polyol mixture “A”. As an isocyanate or component “B” (polymeric MDI) was used. The final modification of the
compositions of PUR foams was conducted in the course of upgrading the technology of foams spraying using lowpressure and high-pressure machines at the volume ratio of the components “A” : ”B” = 1:1.
In the process of the formation of heat insulation materials, development of compositions for commercial use in
diverse industries of the national economy was planned. PUR foams were prepared with the density 40 kg/m³ and 60 kg/
m³. The main physical and mechanical characteristics of PUR foams were determined in accordance with the requirements
of the corresponding standards ISO or EN ISO.
Sprayed PUR foams are characterized by a high closed cell content (above 90%), compressive strength above
0.19 MPa, compressive modulus above 5.0 MPa, and water absorption below 2.5 volume % per 7 days. According to the
results of the inflammability test and the classification of EN 13501, these foams conform to the “E” class requirements.
Thermal conductivity is below 0.028 W/(m K) and insulation is frost- and heat resistant from -50ºC to + 100ºC.
Residents of buildings insulated with PUR foams from foliage tree tall oil report a considerable improvement in the
indoor environment and a greater degree of comfort.
Two commercially prospective spraying formulations due to reduced oil reserves have been developed and can be
obtained from the renewable raw material – foliage tree tall oil.
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Reciklēto papīru atkārtota izmantošana ir ekonomiski izdevīga un ilgtspējīga no vides saglabāšanas
aspektiem. Šajos papīra izstrādājumos lielākā šķiedru daļa ir lapu koksnes izcelsmes, par cik celulozes un
papīra ražotāji aizvien vairāk izmanto Dienvidu puslodes plantācijas mežus. Izmantojot moderno zinātnisko
aparatūru un stenda laboratorijas iekārtu, noskaidroti šķiedru mikrostruktūras svarīgākie parametri (šķiedru
dimensijas, destrukcijas veidi), pārbaudīti tradicionālie un izstrādāti jauni paņēmieni reciklēto papīru
izturības paaugstināšanai sausā un mitrā stāvoklī. Eksperimentālie dati iegūti, izmantojot tādas piedevas kā
mikrofibrilētas izmantotās skuju koksnes izcelsmes papīra šķiedras, kokvilnas un linu šķiedras, hitozāns un
ūdenī šķīstoši poliamīnu-poliamīdu epoksīdu sveķi. Reciklēto papīra šķiedru mitrumizturības uzlabošanai
vislabākos rezultātus dod hitozāna šķīduma pievienošana, uzlabojot mehāniskās īpašības (stiepes pretestību)
par 2 līdz 4,5 reizēm. Tas skaidrojams ar polielektrolītu kompleksu veidošanos starp hitozāna molekulu
aminogrupām un negatīvi lādētajām celulozes molekulām. Epoksīdu sveķu pievienošana papīra mehāniskās
īpašības uzlabo 2 līdz 3,5 reizes. Uzsākti pētījumi par „tetrapaku” šķiedru atgūšanas paņēmieniem. Pirmo
reizi Latvijas papīra ražotnē veikts rūpnieciska mēroga eksperiments šo šķiedru izdalīšanā un papīra
atliešanā.
Papīra un kartona atkārtota izmantošana Eiropā un visā pasaulē tiek praktizēta vairākus gadu desmitus, jo tādējādi
pazeminās attiecīgās ražošanas izmaksas. Jaunākajā laikā liels uzsvars tiek likts uz dažādu materiālu vairākkārtēju
izmantošanu svarīgu vides aspektu dēļ. Papīra vēlreizēja pārstrāde derīgā produktā ietaupa nenovērtējamus dabas
resursus – koksni un ūdeni – un samazina vides piesārņojumu ar izlietotajiem iesaiņojuma u.c. materiāliem. Papīru un
kartonu reciklēšanas pakāpe ES valstīs sasniedz 70%, taču ES „jaunās” valstis šajā ziņā atpaliek. Arī Latvijā šī reciklēšanas
pakāpe sasniedz tikai 50% un daļēji tas ir skaidrojams ar nepietiekošo pārstrādes tehnoloģiju attīstību. Dotā projekta mērķis
ir izpētīt reciklēto papīra šķiedru mikrostruktūru un īpašības un izstrādāt papīru, kas iegūti no vairākkārtēji reciklētām
šķiedrām, izturības uzlabošanas paņēmienus sausā un mitrā stāvoklī. Lai sasniegtu nosprausto mērķi, eksperimentāli
pārbaudītas tādas piedevas kā tekstilrūpniecības atlikumi – kokvilnas un linu šķiedras, mikrofibrilētas celulozes preparāti,
ūdenī šķīstoši epoksīdu sveķi un hitozāns. Uzsākta arī šķidro produktu iesaiņojuma, tā saucamo „tetrapaku”, šķiedru
izdalīšanas eksperimenti un izpēte.
Jāuzsver, ka sakarā ar lapu koku šķiedru salīdzinošo lētumu un celulozes ražošanas strauju attīstību Dienvidu
puslodes valstīs (Brazīlija, Čīle, Urugvaja, Indonēzija) reciklētajos papīros kompozīcijas lielāko daļu ieņem lapkoku
izcelsmas šķiedras, par ko liecina arī šajā projektā veiktie mikroskopiskie pētījumi.

Materiāli un metodes
Pētniecības objektu – reciklēto papīrus – ieguva laboratorijas apstākļos, izveidojot kompozīcijas no izmantota
biroja un avīžu papīra, kā arī gofrētā kartona. Bez tam tika izpētīti Latvijas papīra ražotnēs, galvenokārt SIA „Papīrfabrikā
„Līgatne”” un SIA „V.L.T.”, izmantojamie reciklējamie papīri (makulatūra).
Mikrostruktūras pētījumus veica ar digitālo optisko mikroskopu „Leica DM5500B” un skenējošo elektronu
mikroskopu „TESCAN”. Šķiedru dimensijas – garumu, platumu, izliekumu formu un skaitu – noteica ar automātisko
mēriekārtu Lorentzen&Wettre firmas „Fiber Tester”. Papīra atlējumus izgatavoja uz „Rapid Köthen” laboratorijas iekārtas
un to mehāniskās īpašības - stiepes un causpiešanas pretestību – noteica ar firmas „Frank” (Vācija, 2007.g.) digitālajiem
aparātiem. Virkni laboratorijas analīžu (mitruma u.c. parametru noteikšanu) veica ar ISO standarta metodēm.
Reciklēto šķiedru papīra kompozīcijas veidoja no avīžu papīra („Neatkarīgā” 2007.g.) un KĶI izmantotā biroja
papīra, kā arī dažādiem gofrētā kartona materiāliem. Rūpnieciskie paraugi iegūti no SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” 2007.2009.g. ar tās laipnu atļauju.
Kā papīra izturību pastiprinošas piedevas eksperimentāli lietoja „Kemiras” filiāles ražotos poliamīna-poliamīda
epoksīdu sveķus „Wetres PA13” un hitozānu, (1-4) -2 –amino-2-deoksi-β-D-glukānu, ko piegādāja Krievijas, Maskavas
apgabala AS „Bioprogress”. Hitozāna 2% etiķskābes šķīduma pH=3,75.
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Rezultāti
Reciklēto šķiedru (makulatūras) mikrostruktūras izpēte liecina, ka, pirmkārt, tās sastāvā lielāko daļu ieņem lapkoku
izcelsmes šķiedras un raksturīgie anatomisko trauku elementi (Zīm. 1).

Zīmējums 1. Reciklēta gofrētā kartona šķiedru elektronu mikrogrāfija; mikroskopa palielinājums 500x.
Otrkārt, šajā un citos iegūtajos attēlos redzams, ka daudzkārtējos šķiedru izmantošanas ciklos to destrukcija
notiek dažādos struktūru līmeņos. Šī destrukcija novērojama kā šķiedru sieniņu iekšpusē, tā arī virsmas slāņos. Šķiedru
virsmas slāņu atdalīšanās, fibrilizācija un fragmentācija intensificējas ar katru papīra pārstrādes ciklu. Šķiedru izmēri un
forma liecina arī par kontrakcijas procesiem, kas veicina ragveida slāņu veidošanos (angliski „hornification”). Šķiedru
šķērsgriezuma laukumu mērījumi apstiprināja to destrukciju. Konstatēts, ka 55% no apsekotajām šķiedrām šis laukums
mazāks par 100 µm2, 35% ir starp 100 un 200 µm2, bet tikai 15% šķiedru šķērsgriezuma laukums pārsniedz 200 µm2;
pēdējie divi rādītāji ir tipiski svaigām papīrmasas šķiedrām.
Arī reciklēto papīru šķiedru dimensiju mērījumi liecina par to ievērojamu destrukciju, jo, piemēram, vidēji svērto
šķiedru garumu sadalījuma līknēs maksimums vērojams apgabalā zem 0,7 un pat 0,5 mm.
Atkarībā no papīra izmantošanas apstākļiem atsevišķos gadījumos svarīga ir tā izturība normālos klimata apstākļos,
t.i. gaisa sausā (tipogrāfijas un rakstāmpapīri) stāvoklī vai arī mitrā (higiēnas preces u.c.) stāvoklī. Attiecīgi atšķirīgs ir
papīra trūkšanas mehānisms. Gaisa sausā papīrā ievērojama loma ir starpšķiedru ūdeņraža saitēm, kas vājinās mitrā
papīrā. To ilustrē arī papīra trūkšanas aina mikroskopā (Zīm. 2).
Trūkstot sausam papīram, kļūst redzami pārrauto šķiedru gali (Zīm. 2A), jo starpšķiedru saites ir pietiekami stipras.
Līdz piesātinājuma punktam mitra papīra plīšanas aina atšķiras – šķiedras vājo starpšķiedru saišu dēļ tiek „izvilktas” no
kompozīta (Zīm. 2B).
Iegūtie rezultāti (Zīm. 3) liecina par hitozāna piedevu efektivitāti reciklēto šķiedru papīra (50% biroja, 50% avīžu
papīrs) izturības paaugstināšanā. Stiepes pretestības indeksu gaisa sausam papīram izdodas palielināt no 27 Nm/g līdz pat
38 Nm/g ar 3% hitozāna šķīduma piedevu. Arī epoksīdu sveķi veicina šī rādītāja palielinājumu līdz 34 Nm/g. Patlaban
izmantotais rūpnieciskais papīra pastiprināšanas paņēmiens ar skujkoku celulozes piedevu 20% apjomā no šķiedru masas
sniedz tādu pašu efektu, taču tas ir ekonomiski neizdevīgs, it sevišķi, ja skujkoku celulozi importē.

A

B

Zīmējums 2. Sausa papīra (A – mikroskopa palielinājums 200x) un
mitra papīra (B – palielin. 50x) lapas trūkšanas aina SEM mikroskopā.
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Zīmējums 3. Reciklēto papīrmasu stiprība sausā (no kreisās puses) un mitrā stāvoklī ar hitozāna (1), polimēra (2,
koncentrācija x0,1); skujkoku celulozes (4) un maltas skujkoku celulozes (3) piedevu.
Lai iegūtu paaugstinātu reciklētā papīra izturību mitrā stāvoklī, arī tika izmantotas hitozāna, minētā polimēra
un skujkoku celulozes piedevas. Arī šajā gadījumā visefektīvākais izrādījās hitozāna šķīdums, kas paaugstināja stiepes
pretestību gandrīz 10 reizes, salīdzinot ar kontroli. Arī poliamīna-poliamīda epoksīdu sveķi „Wetres PA13” veicina mitra
papīra izturības paaugstināšanu – mūsu eksperimentos maksimālais efekts bija trīskārtējs stiepes pretestības indeksa
palielinājums. Skujkoku sulfāta celulozes piedeva deva nelielu pozitīvo efektu.
Tika pārbaudīta arī piedevu – hitozāna un polimēra – noturība reciklējamos papīros atkārtotos pārstrādes ciklos
(izstrādājums – makulatūra – izstrādājums). Tas ir svarīgs parametrs, jo papīra paaugstināta mitrumizturība nozīmē arī
lielāku enerģijas patēriņu nākošajā pārstrādes ciklā. No šī viedokļa polimēra piedeva ir vēlamāka, jo hitozāna piedeva
atstāj paliekošu, kaut arī aptuveni 3 reizes samazinātu mitrumizturības efektu sekojošā pārstrādes ciklā. Var secināt,
ka, izmantojot reciklēto papīru pastiprinošas piedevas, jāņem vērā konkrētās produkta kvalitātes prasības. Un, protams,
svarīgas ir arī piedevu izmaksas, rēķinot uz iegūstamā produkta vienību.
Uzsākti priekšmēģinājumi šķidro produktu iepakojuma, galvenokārt „tetrapaku”, papīrmasas šķiedru izdalīšanā
un reciklēšanā. Šo šķiedru priekšrocība ir tā, ka tās ir svaigās, pirmreizējās termomehāniskā un ķīmiskā ceļā izdalītas
galvenokārt lapkoku, papīrmasas. Lai šīs vērtīgās šķiedras izmantotu atkārtoti, jāatrod racionāli paņēmieni, kā tās atdalīt
no citām iepakojuma sastāvdaļām – polimēru plēves un/vai folijas. Priekšmēģinājumos atrasta optimālā tehnoloģisko
operāciju secība: iepakojuma sadalīšana - uzbriedināšana - dezintegrēšana – šķirošana – papīra atliešana. Atgūto
papīrmasas šķiedru kvalitāte ir augsta, par ko liecina arī to vidēji svērto garumu mērījuma dati (Zīm. 4).

Zīmējums 4. Vidēji svērto šķiedru garumu sadalījuma līknes nebalinātai un
balinātai „tetrapaku” papīrmasai,
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Zīm. 4 redzams, ka gan balinātās, gan arī nebalinātās „tetrapaku” šķiedras satur ievērojamu nebojāto šķiedru
daudzumu ar garumu 0,75 – 3 mm. Viens no līkņu maksimumiem ir tuvu 0,9-1,0 mm atzīmei, kas norāda uz lapkoku
papīrmasu klātbūtni kompozīcijā. Var secināt, ka šis iepakojuma veids satur kvalitatīvas atkārtojami izmantojamas
papīrmasas šķiedras. Šim faktam ir liela praktiska nozīme pie nosacījuma, ka tiek izstrādāta optimāla to izdalīšanas
tehnoloģija. Pie tam vēlams, lai šķiedru atdalīšana būtu pilnīga un tiktu izmantotas arī atdalītās polimēru plēves un
folijas.
Rūpnieciskā mērogā „tetrapaku” šķiedru izdalīšana un reciklēšana pirmo reizi Latvijā papīra ražotnē veikta SIA
„Papīrfabrika „Līgatne”” 2009.g. 9. oktobrī.

Secinājumi
Noskaidrotas reciklēto papīrmasas, galvenokārt lapkoku izcelsmes, šķiedru mikrostruktūras īpatnības. Konstatēts,
ka perspektīvas reciklēto šķiedru pastiprinošas piedevas ir poliamīna-poliamīda epoksīdu sveķi un hitozāns, pie kam
pēdējais ir salīdzinoši efektīvāks. Par daudzsološām atkārtoti izmantojamām šķiedrām uzskatāmas „tetrapakās” saturošās
papīrmasas, kuru izdalīšana veikta laboratorijas un rūpnīcas apstākļos.

Pateicības
Projekta izpildītāji izsaka pateicību IZM un LZP par dotā pētījuma finansēšanu. Pateicamies SIA „Papīrfabrika
„Līgatne” un SIA „V.L.T.” par sadarbību un rūpniecisko paraugu piegādi.

Rezultatīvie indikatori
I. Projekta izpildes rezultāti atspoguļoti 3 starptautiski citējamos zinātniskajos rakstos un 6 starptautisko konferenču
referātos (teksti publicēti).
II. Izstrādāta 1 tehnoloģiskā instrukcija un veikta ieteikumu pārbaude rūpnieciskā mērogā.
III. VPP ietvaros zinātniskajā grupā izstrādāts viens bakalaura darbs (L.Vīķele).
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The use of the recovered papers containing mostly fibres from deciduous wood is extending during the last decades
due to the economical and environmental reasons. The Latvian paper mills are using almost exclusively the recovered
papers as raw material. Higher recycling rates have resulted in a gradual loss in strength of recovered papers. The present
study is aimed at the elucidation of the microstructure of the recycled fibres and at the improvement of the fibres dry and
wet strength.
Microscopic studies were carried out by using digital microscopes „Leica DM5500B” and „Tescan”. Paper fibres
dimensions (weight average length, width, kinks, etc.) were determined with Lorentzen&Wettre equipment „Fiber Tester”.
The handsheets were prepared on „Rapid Köthen” laboratory paper machine and tested for tensile and burst strength by
means of „Frank” digital equipment. The samples of the recovered papers were prepared both in the laboratory (waste
office paper and old news 1:1 by weight) as well as supplied by the paper mills in Ligatne and Valmiera.
By using scanning electron microscope it is established that the destruction of the fibres takes place at the different
levels of the structure. The phenomena observed are the destruction of the fibre wall surface and the inner morphological
layers structure, peeling of the surface layers, fragmentation and hornification of the fibres. It is revealed that 55% of the
fibres possess cross-section value less than 100 µm2, 35% of them have the section area between 100 and 200 µm2, and
only 15% of the fibres reach the numbers over 200 µm2. The weight average length distribution curves of the fibres shows
that the peaks are well below 0.7 mm.
From the electron micrographs it can be seen that the rupture of the papers in dry state is characterised by the
cleavage of both the fibres as well as inter-fibre bond. The break of the wet papers is characterised by dominant cleavage
of the inter-fibre bonds due to the weakening hydrogen bonds.
To improve the strength of the recovered papers the functional additives like the textile industry fibre wastes
(cotton and linen), microfibrillated cellulose, chitosan and epoxidised polyamid resin „Wetres PA13” were applied. The
most part of the experiments were performed with the latter two additives. Also the fibres from liquid packaging products
(„Tetra Pak”) were separated and tested.
The best-performing additive to improve the papers dry strength was chitosan. When adding 3% chitosan solution
(2-5% on the fibres dry weight) the tensile index of the recovered papers samples increased from 27 to 38 Nm/g. Addition
of the resin also stimulated the growth of the tensile index reaching 34 Nm/g. Also the addition of the softwood kraft pulp
reinforcement fibres (20% by weight) resulted in the considerable increase of the tensile strength. As the kraft pulp fibres
are not produced in Latvia the method does not seem to be economically feasible here.
When testing recovered papers wet strength, the chitosan solution appeared to be the outmost best additive
increasing the tensile index by 10 times as compared to the blank experiment. Three times higher papers wet strength
indices were achieved by means of the resin “Wetres”. Other kind of additives did not show pronounced efficiency.
The repeated recycling of the modified recovered papers showed that the retention of chitosan is rather high as
compared to the epoxidised polyamid resin. This phenomenon must be taken into account when the wet strength additives
are used.
Preliminary experiments were performed with the aim to separate and to reuse the pulp fibres from the liquid
products packaging board („Tetra Pak”). The determination of the fibres dimensions revealed that the board contained
virgin both chemical as well as thermo-mechanical pulp fibres with the weight average length in the range of 0.75 to 3.0
mm. For the first time the separation of the fibres from the other constitutents of the packaging material (polymer film,
etc,) was performed in a Latvian paper producing mill.
This research was made possible by financial support of the Latvia Ministry of Education and Science and Latvian
Council of Science. The authors also wish to thank SIA „Papirfabrika „Ligatne”” and SIA „V.L.T.” for supplying the
recovered paper samples.
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