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ZEMES DZĪĻU resursi ir nacionālā bagātība līdzīgi mežiem, lauksaimniecības zemēm un citiem dabas resursiem. To izpētei
saimnieciskai izmantošanai ir ļoti sena vēsture un būtiska loma Latvijas ekonomikā, tomēr līdz šim dominējošais zemes
resursu izmantošanas veids ir ļoti konservatīvs – tās ir dažādas izejvielas, kuras pārveidotas tiek izmantotas nepastarpināti
vai tiek pārstrādātas, iegūstot dažādus galaproduktus. Šajā pētnieciskajā programmā skarti sekojoši jautājumi: Latvijas mālu
piemērotības novērtēšana jaunu produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei, jauni keramikas produkti un tehnoloģijas,
kūdra un sapropelis kā augstvērtīgas izejvielas jaunām tehnoloģijām un produktiem, uz keramzīta bāzes veidoti jauni
biotehnoloģijas produkti un tehnoloģijas.
MEŽA sektorā aptuveni 70% saražotās meža nozares produkcijas tiek eksportēti. Saskaņā ar Latvijas meža politiku,
turpmāk intensīvi jāpilnveido ražošanas procesi augstākas pievienotās vērtības iegūšanai no katra koksnes kubikmetra.
Atbilstoši nozares pētniecības aktualitātēm pasaulē, Latvijas meža nozares attīstības stratēģiskajām nostādnēm un Latvijas
meža nozares uzņēmēju pārstāvju definētajiem aktuālajiem virzieniem programmas meža un koksnes izpētes sadaļa ietver:
jaunas un efektīgas meža audzēšanas tehnoloģijas; koksnes resursu mobilizācijas iespējas; kvalitatīvi koksnes materiāli,
koksnes un nekoksnes biorafinēšanas tehnoloģijas.
Uz zinātniski pamatotu vietējo augu un dzīvnieku valsts izejvielu racionālu izmantošanu balstās konkurētspējīgu produktu
izstrāde PĀRTIKAS rūpniecības nozarēs. Lai atzīmējam tādus būtiskus aspektus kā pārtikas produktu izejvielu kvalitāte un
drošība, jaunu produktu izstrāde tirgus dažādošanai, produktu uzglabāšanas laika optimizācija un kvalitātes saglabāšanas
iespējas, pārstrādes blakusproduktu lietderīga izmantošana.
Jau tagad uz vietējiem resursiem balstītās lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares dod ap
40% no kopējā eksporta apjoma un 12% no IKP.
Resursu racionālu izlietojumu stimulē arī TRANSPORTA nozare. Veicot pētījumus par autoceļu transporta konkurētspējas
un efektivitātes attīstību, autoceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu (savienojumi, pieejamība, ilgmūžība), ceļu
satiksmes drošību, autopārvadājumu ietekmi uz vidi, tiek dots ieguldījums kompleksā tautsaimniecības attīstībā.
Valsts pētījumu programma bija neatsverams instruments studentu un jauno pētnieku piesaistei praktiski orientētiem
zinātniskiem pētījumiem.
Rakstu krājumā apkopoti programmas gaitā iegūtie rezultāti, uz to pamata izdarītie secinājumi un ieteikumi. Krājums
veidots ar mērķi sniegt ieskatu veikto pētījumu klāstā ar atsaucēm uz galvenajām publikācijām zinātniskos izdevumos.
Valsts pētījumu programmas vadītājs
LZA īst.loc., Dr. B.Andersons
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National Research Programme
“SUSTAINABLE USE OF LOCAL RESOURCES (ENTRAILS OF THE
EARTH, FOREST, FOOD AND TRANSPORT) – NEW PRODUCTS
AND TECHNOLOGIES (NatRes)”
The Europe’s strategy confirmed by the EU determines that, by 2020, the bio-origin products sector should give a crucial
contribution to the sustainable development of Europe.
The economy based on local resources is a reliable foundation for sustainable development and further growth if those
resources are purposefully used for producing competitive, innovative and knowledge-based products.
The Programme was worked out with the aim to investigate and develop new products and technologies for their production,
utilising Latvia’s earth entrails and forest field resources, local plant and animal raw materials, and to elaborate proposals for
the long-term development of transport.

The National Research Programme is structured in the following Projects:
•

Project No. 1. Development of new Technologies for evaluation of innovative products from mineral
resources of Latvia (MINERAL RESOURCES).

•

Project No. 2. New products and innovative technologies of forest management, and production of forest
wood and non-wood products, rationally utilising forestry resources and considerably increasing the
products’ added value (FOREST).

•

Project No. 3. Sustainable use of local agricultural resources for development of high nutritive value food
products (FOOD).

•

Project No. 4. Development of a safe and sustainable motor road transport infrastructure (DIATIA) and
elaboration of a long-term programme of Latvia’s transport infrastructure harmonisation (LATRANS).

The Programme unites Latvia’s leading research and educational institutions in the fields of earth entrails, forest, food-stuffs
and transport research.

National Research Programme NatRes No. 2010.10-4/VPP-5 (2010-2013) performers.
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EARTH ENTRAILS resources are the national wealth, similar to forests, agricultural lands and other natural resources.
Their study for economic use has a very old history and a crucial role in Latvia’s economy; however, up to now, the
dominating way of utilising earth resources has been very conservative – those represent different raw materials, which,
being transformed, are used immediately or are processed, obtaining different end-products. In this Research Programme,
the following issues are touched upon: assessment of the suitability of Latvian clay for the development of new products
and technologies for their production; peat and sapropel as high-value raw materials for new technologies and products;
and new ceramsite-based biotechnological products and technologies.
In the FOREST sector, about 70% of the produced forest field products is exported. In compliance with Latvia’s forest
policy, production processes for obtaining a higher added value from each cubic meter of wood should be further upgraded
intensively.
According to the field’s research actualities worldwide, the strategic approaches to the development of the Latvian forest
field, and the urgent avenues defined by representatives of Latvia’s forest field entrepreneurs, the Programme’s section
of forest and wood research embraces: new and efficient forest growing technologies, potentialities of wood resources
mobilisation, high-quality wood materials, and wood and non-wood biorefinery technologies.
The development of competitive products is based on the rational utilisation of scientifically grounded local raw materials
of the plant and animal kingdom in the FOOD industry field. Essential aspects such as the quality and safety of food-stuff
raw materials, development of new products for market diversification, optimisation of the products’ storage life and quality
retaining potentialities, and efficient use of processing by-products’ should be mentioned.
Already now, the local resources based agricultural, food-staff, forestry and wood industry fields give about 40% of the total
volume of exports and 12% of GDP.
The rational utilisation of raw materials is stimulated also by the TRANSPORT field. Carrying out studies on the development
of the competitiveness and efficiency of motor road transport, upgrading the quality of the motor road infrastructure
(connections, accessibility, longevity), traffic safety, effect of transportation on the environment, a contribution is being
made into the complex development of the national economy.
The National Research Programme is an invaluable instrument for the involvement of students and young researchers into
practically oriented scientific studies.
The collected articles summarise the results gained in the course of the Programme, and the conclusions and recommendations
made on their basis. The collection is formed with the aim to gain insight into the choice of the carried out studies, with
references to the main publications in scientific editions.
National Research Programme Leader
Full Member of the Latvian Academy of Sciences, Dr. B.Andersons
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Zemes dzīles

Valsts pētījumu programmas NatRes projekts Nr. 1
„JAUNU TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDĀŠANA INOVATĪVU
PRODUKTU RADĪŠANAI NO LATVIJAS ZEMES DZĪĻU
RESURSIEM (ZEMES DZĪLES)”
National Research Programme NatRes, Project Nr. 1
„DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES FOR EVALUATION
OF INNOVATIVE PRODUCTS FROM MINERAL RESOURCES OF
LATVIA (MINERAL RESOURCES)”
Valdis Segliņš*

Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
University of Latvia, Riga, Latvia
* Valdis.Seglins@lu.lv

VPP projekta „Zemes dzīles” galvenais rezultāts ir iespēju apzināšana no tradicionāliem Latvijas zemes dzīļu resursiem
iegūt jaunus inovatīvus produktus un izstrādāt efektīvas šo produktu ražošanas tehnoloģijas, kā izveidotas dažādu
institūciju 6 atsevišķas pētnieku grupas, kas mērķtiecīgi sadarbojas. Iegūtie rezultāti ir daudzie patenti, jauni produkti, kā
arī monogrāfijas un zinātniskie raksti, kas aprobēti dažāda līmeņa zinātniskās konferencēs. Projekta rezultāti ir pieejami
sociāliem partneriem ražošanā, izglītībā un pētniecībā, un tie veicinās tautsaimniecības attīstību valstī.
Zemes dzīļu resursi ir mūsu nacionālā bagātība, to izmantošanai un izpētei saimnieciskai izmantošanai ir sena vēsture,
kuras gaitā derīgo izrakteņu izmantošanas daudzums, veidi un tautsaimnieciskā nozīme ir būtiski mainījusies. Tomēr
dominējošais zemes resursu izmantošanas veids ir ļoti konservatīvs – tās ir dažādas izejvielas, kuras pārveidotas ļauj iegūt
dažādus galaproduktus. To pievienotā vērtība nav augsta un, neizstrādājot jaunas tehnoloģijas, šo produktu dažādošana
ir ierobežota. Tādēļ projekta pamata mērķis bija apzināt dabisko zemes dzīļu daudzveidību, kas ļautu izstrādāt jaunas
tehnoloģijas esošo izejvielu izmantošanai jaunu un inovatīvu produktu iegūšanai. Projekts galvenokārt pievērsās mālu, arī
kūdras un sapropeļa pētījumiem, kā arī vērtēja dolomīta, kaļķakmens un kvarca smilšu izmantošanas iespējas un šo darbu
organizēja kā apakšprojektus izveidojot 6 atsevišķas pētnieku grupas LU un RTU struktūrvienībās, bet apakšprojektos –
tiek izstrādātas atsevišķas pētījumu tēmas. Tās ir elastīgas mērķorientētas tematiskās grupas, kas aptvēra ģeoloģijas, ķīmijas,
bioloģijas, vides zinātnes un materiālzinātņu dažādas zinātniskās pētniecības jomas.
1. Latvijas mālu piemērotības novērtēšana jaunu produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei. Apakšprojekts
realizēts LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, atbildīgais izpildītājs V. Segliņš.
2. Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam
sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā. Apakšprojekts realizēts RTU Vispārīgās
ķīmijas tehnoloģijas institūtā, atbildīgā izpildītāja Līga Bērziņa-Cimdiņa
3. Jauni keramikas produkti un tehnoloģijas. Pētījums veikts RTU Silikātu materiālu institūtā, atbildīgā izpildītāja
G. Sedmale.
4. Energotaupīgas augsti poraina keramzīta iegūšanas tehnoloģijas no Latvijas māliem. Pētījums tiek veikts RTU
Silikātu materiālu institūtā, atbildīgais izpildītājs V. Švinka.
5. Kūdra un sapropelis kā augstvērtīgas izejvielas jaunām tehnoloģijām un produktiem ar augstu pievienoto
vērtību. Pētījumu virziens realizēts LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, atbildīgais izpildītājs M. Kļaviņš.
6. Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas produkti un tehnoloģijas. Pētījumi realizēti Latvijas
Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā, atbildīgā izpildītāja O. Mutere.
Visos projekta pētījumi virzienos (apakšprojektos) ir iegūtu augstvērtīgi zinātniski un lietišķi rezultāti, kas ļauj pamatoti
noteikt projekta turpmākās pētniecības prioritātes. Šie jautājumi ir detalizēti apskatīti sekojošos rakstos, kas plašāk projektā
sasniegto iecerēto nākotnē.
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National Research Programme NatRes, Project Nr. 1
„DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES FOR EVALUATION
OF INNOVATIVE PRODUCTS FROM MINERAL RESOURCES OF
LATVIA (MINERAL RESOURCES)”
Valdis Segliņš*

University of Latvia, Riga, Latvia
* Valdis.Seglins@lu.lv

The Project Development of new Technologies for evaluation of innovative products from mineral resources of Latvia
(„Mineral Resources”) is substantial part of overall State research program “Sustainable Use of Local Resources (Entrails of
the Earth, Forest, Food and Transport) – New Products and Technologies (NatRes)”. The Project was organizes as integrated
research between scientific and research institution of University of Latvia and Riga Technical University as 6 interrelated
by scientific data exchange subprojects. These are:
•

Evaluation of clay in Latvia regarding possibilities to develop new technologies and products.
Responsible performer: Dr. geol. Valdis Segliņš, University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences,
Department of Geology.

•

Technology and research of high dispersion system obtaining based on Latvian clays; for innovative application in
sorption processes, environment technologies, medicine and cosmetics. Responsible performer: Prof., Dr.sc.ing.
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Riga Technical University, Faculty of Material Science and Applied Chemistry, Institute of
General Chemical Engineering.

•

New ceramics products and technologies. Responsible performer: Dr.habil.chem. Gaida Sedmale, Riga Technical
University, Institute of Silicate Materials.

•

Energy saving high porosity expanded clay ceramic technologies. Responsible performer: Dr.habil.chem. Visvaldis
Švinka, Riga Technical University, Institute of Silicate Materials.

•

Peat and sapropel as substrates for new added value technologies and products. Responsible performer: professor,
Dr. habil.chem. Māris Kļaviņš, University of Latvia, Department of Environmental science.

•

Novel biotechnological products and technologies based on ceramsite. Responsible performer: Dr.biol. Olga
Mutere, Institute of Microbiology & Biotechnology, University of Latvia

Natural diversity of clay in Latvia is studied in details, but the natural quality of mineral resource is necessary and is
possible to evaluate and develop. Therefore, the Project concentrates to develop new Technologies in particular to get
exact fractions (size and mono-mineral composition) from clay deposits in Latvia. This leads to new products and high
quality commodities with wide range applications, including cosmetics, food production, supporting industrial activities
in Latvia and export markets. This provide new needs for studies and scientific research and more results were gained
from new technologies and products of modified clay products like geopolymers, and expanded clay ceramic production.
This is substantial input to limit import of these products and possibilities to attract new export markets. Modified and
adapted to different environmental conditions expanded clay ceramic innovative products are recognized by scientists
in microbiology. The honeycomb ceramic products are considered as a promising carrier for biotechnological processes.
Interdisciplinary studies of peat, sapropel and biomass properties and application potential provided new knowledge and
number of market products like peat extracts, peat based oil sorbents, sorbents for metal and other trace element removal.
Besides natural dolostone, limestone and quarts sand was studied in details and development of new technologies and
innovative products are foreseen as potential in the future.
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ZEMES DZĪĻU MĒRĶTIECĪGA APZINĀŠANA JAUNU
TEHNOLOĢIJU UN INOVATĪVU PRODUKTU IZSTRĀDEI
MINERAL RESOURCE STUDIES FOR DEVELOPMENT OF NEW
PROCESSING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE PRODUCTS
Valdis Segliņš*

Ģeoloģijas nodaļa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
Department of Geology, Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Riga, Latvia
* valdis.seglins@lu.lv

Pētījuma ietvaros veikti daudzpusīgi Latvijas vispārizplatīto derīgo izrakteņu pētījumi, kas aptver plašu to
spektru un veido drošu pamatu šo resursu daudzuma un kvalitātes prognozēm. Sniegts plašs monogrāfisks
pārskats par Latvijas zemes dzīlēm un derīgajiem izrakteņiem, to īpašībām. Citas monogrāfijas veltītas smilts
un grants iegulām kēmos, kūdras akumulācijas tempiem purvos, jauna tipa māla atradnēm Latvijā, lineārām
erozijas formām. Pētītas vairāk kā 100 māla iegulas un jaunām tehnoloģijām kā atbilstošas atzītas 12-16
iegulas vai to daļas. Analītiski apzinātas mālu īpašības iegulās un noteiktas perspektīvākās detalizētiem
ģeoloģiskiem pētījumiem nākotnē inovatīvu produktu ražošanai nākotnē. Pētītas arī vairākas citas dabiskās
izejvielas – kaļķakmens, dolomīts un kvarca smiltis, arī to rezultāti ir daudzsološi jaunu tehnoloģiju izstrādei.
Latvijas zemes dzīles ir bagātas ar derīgajiem izrakteņiem, tomēr to dabiskā daudzveidība ir ierobežota. Nenoliedzami
pazemes ūdens ir augstākā vērtība un kā pašsaprotami tiek pieņemts, ka šie resursi mums ir ļoti bagātīgi un daudzums –
gandrīz neierobežots. Tomēr tas ir visai vienkāršoti, jo detalizēti pētījumi pēdējos 20 gados ir veikti tikai atsevišķos
gadījumos. Saimnieciski nozīmīga ir dabisko būvmateriālu izejvielu bāze, kas Latvijā galvenokārt ir vispārizplatīti derīgie
izrakteņi. Tautsaimniecības ekstensīvai un tradicionālai attīstībai vēsturiskās zināšanas par šiem resursiem ir pietiekamas
un ar šādām zināšanām par tādām tradicionālām izejvielām kā smilts, grants, māli, dolomīti, kaļķakmens, valsts ir
nodrošināta daudzus gadu desmitu perspektīvā. Vienlaicīgi, ja ražošana maina produkcijas veidu, tehnoloģiju vai tiek
izvirzītas kādas papildus prasības attiecībā uz izejvielu kvalitāti, tad esošas zināšanas par Latvijas derīgajiem izrakteņiem
ir būtiski nepietiekošas un neatbilstošas. Rezultātā nepieciešamie produkti un to izejvielas tiek ievesti no ārvalstīm (tsk.
grants, māli, dolomīts) un turpina samazināties vietējā ražošana, kā arī palielinās atkarība no ārējiem piegādātājiem.
Valsts pētījumu programmas ietvaros paveiktais norāda uz vairākiem būtiskiem aspektiem, kas līdzšinēji ir mazāk tikuši
izcelti. Vispirms tā būtu vēsturisko (vairāk kā pirms 20 gadiem) veikto derīgo izrakteņu pētījumu nozīme un atbilstība
mūsdienu ražošanas tehnoloģiju prasībām. Atzīmējams, ka iepriekšējos gados uzkrātie dati un materiāli ir augstvērtīgs
materiāls teritoriju attīstības plānošanai, reģionāliem pārskatiem un potenciālu novērtējumiem. Šajā ziņā Latvijas zemes
dzīles ir ļoti pamatīgi apzinātas un nav prognozējams, ka nākotnē nelielā dziļumā varētu tikt atrastas kādas lielas derīgo
izrakteņu atradnes. Kopš valstiskās neatkarības atgūšanas ir mainījies kartogrāfiskais pamats, ievērojami pieaugusi
precizitāte piesaistēm, tautsaimniecības vajadzības pēc prognožu laukumu izvietojuma, kā arī ļoti liels derīgo izrakteņu
ieguvei rezervēto teritoriju skaits ir kļuvis par dabas liegumiem un cita veida aizsargājamām teritorijām, kur kalnrūpniecības
aktivitātes nav pieļaujamas. Šajā nozīmē arī pārskatu jeb reģionālo ģeoloģisko pētījumu jomā būtu nepieciešams veikt
mērķtiecīgus lietišķus pētījumus, revīziju un senāk iegūto datu atkārtotu, sistemātisku izvērtējumu. Tie ietvertu sevī arī
augstas detalizācijas pakāpes ģeoloģisko kartēšanu, kuras prototipus ir uzsākts izstrādāt [17].
Ievērojami sarežģītāka un ne vienmēr viennozīmīga ir daudzu vispārizplatīto derīgo izrakteņu kvalitātes un atbilstības
izvērtēšana, jo izejvielu patērētāji (pārstrādes uzņēmumi) daudzviet joprojām izmanto morāli novecojušas tehnoloģijas
un ražo visai tradicionālus produktus, citos uzņēmumos ir ieviestas jaunākas tehnoloģijas, bet mūsdienu tirgus prasībām
atbilstošu ražošanas tehnoloģisko iekārtu ieviešana stagnē. Tādējādi zemes dzīļu resursu un derīgo izrakteņu kvalitātes
izvērtējumiem ir jābūt pietiekami elastīgam, kas ļautu esošās un papildinātās zināšanas izmantot visai atšķirīgās tehnoloģiju
attīstības vidēs. Vairāku gadu garumā šāds izvērtējums tika sagatavots un A. Stinkules un Ģ. Stinkuļa sagatavotais pētījums –
„Latvijas derīgie izrakteņi” [1] ir pieejams Valsts pētījumu programmas sociāliem partneriem (uzņēmējiem, citu zinātņu
nozaru pētniekiem un izglītības iestādēm). Monogrāfija ir sistemātisks apskats un analīze, kas norāda ne tikai uz resursu
bagātību, bet arī uz racionālu to izmantošanu, izmantošanas ierobežojumiem dabiskā sastāva izmaiņu un citu apstākļu dēļ.
Norādīta arī turpmāko pētījumu nepieciešamība un to teritoriālā piesaiste, kā arī norādīta daudzu mūsdienu pārstrādes
tehnoloģijām nepieciešamo izejas datu nepietiekamība.
Veiktie jau zināmo derīgo izrakteņu iegulu pētījumi norāda uz vairākiem izceļamiem aspektiem. Vispirms atzīmējama
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iepriekšējos gados veikto ģeoloģisko pētījumu augstā profesionālā kvalitāte – dati par ģeoloģisko uzbūvi, veidošanās
apstākļiem un pamata likumsakarībām derīgo izrakteņu un to īpašību izplatībā ir pamatoti. Vienlaicīgi atzīmējams, ka šo
pētījumu ģeotelpiskā piesaiste ir ļoti vāja (vairākas nelielas iegulas dabā nav konstatējams vai tās atrodas citur), slāņkopu
raksturojums nereti ir nepamatoti vienkāršots. Līdz ar to, neveicot papildus mūsdienīgus zinātniskos pētījumus, atbilstošo
izejvielu resursu daudzuma un kvalitātes mūsdienīgi novērtējumi ir nepamatoti.
Iepriekšēji minēto apliecina vairāki augstas detalizācijas pētījumi attiecībā uz vairākiem derīgo izrakteņu veidiem. Tā
daudzkārt pētītās devona Sietiņu svītas kvarca smilšu iegulas (Bāles, Bērziņu atradnes) tika papildus pētītas ar mūsdienīgām
sedimentoloģiskām metodēm un veicot augstas detalitātes paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas, kas ļauj principiāli pārskatīt
šo augstvērtīgo derīgo izrakteņu veidošanās apstākļus no baseina uz deltas nogulumiem [6] un tādējādi ļauj visai būtiski
pārskatīt šeit pieejamo resursu daudzumu un daudz precīzāk izvērtēt šī resursa kvalitāti, tā kvalitātes izmaiņas. Līdz šim
tas nebija iespējams un pārstrādes uzņēmumi tādēļ ir pilnībā pārorientējušies uz importētu kvarca smilšu izmantošanu
ražošanā. Turpinot šos pētījumus tiks sniegts ieguldījums tautsaimniecības attīstībā, kā arī selektīvas ieguves rezultātā ļaus
visai ievērojami samazināt kopējo iegūto resursu daudzumu.
Nozīmīgs ir A. Markota monogrāfisks pētījums [5] par platovirsmas pauguriem- to veidošanas apstākļiem izvietojuma
likumsakarībām un saistītiem derīgajiem izrakteņiem. Autoram ir izdevies atklāt jaunu līdz šim mālu iegulu veidošanās
tipu, kas ir visai nozīmīgs ieguldījums derīgo izrakteņu prognozēm plašā reģionā ārpus valsts teritorijas. Lai arī līdzšinēji
pētījums aptvēra tikai Austrumlatviju, to būtu iespējams izvērst aplūkojot visu valsts teritoriju. Lai arī jaunais atradņu tips
raksturo krājumu ziņā nelielas iegulas, to ģeogrāfiskais izvietojums ir ļoti labvēlīgs nelielu ražotņu attīstībai, kas specializētos
uz nišas produktiem un sniegtu nozīmīgu atbalstu vietējai nodarbinātībai lauku teritorijās.
Līdzīgi detalizēti pētījumi ļauj arī tādās, senos pieledāja baseinu apstākļos veidojušās iegulās kā Lielauce un Apriķi izdalīt
vairākus sedimentācijas apstākļu maiņas, rekonstruēt paleģeogrāfiskos apstākļus ar detalitāti, kas ļauj iepriekšēji zināmos
mālu krājumus sadalīt vairākās atsevišķās iegulās ar atšķirīgu mālu kvalitāti. Minētais norāda, ka arī šajos gadījumos
būs nepieciešams izdalīt vairākus līdz šim nezināmus jaunus māla iegulu tipus ar tiem raksturīgiem ne tikai veidošanās
apstākļiem, bet arī sastāva, tātad arī iespējamā izmantošanas veida, atšķirībām. Pētītas ir platības ziņā ļoti lielas seno baseinu
veidotas iegulas un šiem pētījumiem būs ilgtermiņa nozīme valsts tautsaimniecībā.
Pēdējā apledojuma ledāja atkāpšanās un augstākas detalizācijas pakāpes paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas M. Dauškanam
ļāva sniegt būtisku ieguldījumu šajā zināšanu jomā un ir viens no nedaudziem šādiem pētījumiem Eiropā. Pētījumu
priekšmets ir kēmi un kēmu terases, kas sen zināmas kā ļoti neviendabīgas un sastāva ziņā mainīgas smilts un smiltsgrants atradnes. Tādēļ to saimnieciskā nozīme tām ir gandrīz tikai vietēja. Kēmiem veltītā monogrāfija [4] sniedz ne
tikai zinātnisku pamatojumu un skaidrojumu, bet arī visai lietišķas norādes šādu smilts-grants atradņu meklēšanai, kā
arī to sastāva prognozēm un novērtējumiem, kas ir nozīmīgs ieguldījums zināšanās par kēmos sastopamām saimnieciski
nozīmīgām smilts un grants iegulām. Diemžēl šie pētījumi nav vienkārši turpināmi nākotnē un jaunu pētnieku piesaiste šai
jomai būs priekšnosacījums pētniecības attīstībai.
Derīgo izrakteņu iegulu pētījumos sedimentācijas pārtraukumu, apstākļu maiņu un intensitātes izmaiņām līdz šim netika
pievērsta īpaša uzmanība, jo šo slāņkopu loma kopējā izdalītās atradnes laukuma bija statistiski maznozīmīga un sastāva
variācijas apmierināja pārstrādes tehnoloģiskās prasības vienkāršas produkcijas izstrādei. Lai arī mūsdienās ir labi zināms,
ka šādām sedimentācijas pārtraukumu zonām ir ievērojama nozīme, to pētījumi pie mums ir nesen iesākti. Daļēji tos
apskata K. Tovmasjanas pētījumi secību stratigrāfijas virzienā, bet analītiskus pamatojumus pēdējos gados gūst D. Pipira
[11] un tie ir robežinātnē aptverot ģeoloģiskos, analītiskās ķīmijas un materiālzinātnes aspektus. Minētajiem pētījumiem
būs visai ievērojama lietišķā nozīme devona mālu un dolomītu kvalitātes prognozēs, kas ir izšķiroša šo derīgo izrakteņus
iegūstošiem uzņēmumiem vidēja termiņa attīstības plānošanai. Iespējams, ka nākotnē šādi novērtējumi ļaus pamatot
atšķirīgas kvalitātes mālu iegulu izvietojuma izvērtējumu un prognozes tādās atradnēs kā Liepa, Kuprava un vairākās
citās, bet visvairāk – dažādas kvalitātes dolomīta slāņkopu izvērtēšanai un prognozēm. Attīstības un produkcijas kvalitātes
vērtējumiem šādi izvērtējumi ir nepieciešami uzņēmumiem jau pašlaik.
Iepriekšēji minēto sedimentācijas pārtraukumu, dēdēšanas virsmu un starpslāņu pētījumiem nepieciešamās metodikas ir
attālas no nepieciešamās detalitātes un šo parādību apzināšanas un izpētes metodiku izstrāde ir visā pasaulē ir aktuāla un
to pielietojums nebūt nav tikai ģeoloģija un paleoģeogrāfija, bet arī materiālzinātne, arheoloģija, kultūrvēstures pieminekļu
aizsardzība un saglabāšana. Svarīgi ņemt vērā, ka vides apstākļi devonā, kad Latvijā veidojās tautsaimniecībā izmantojamie
dolomīti un kvarca smiltis, bija tuksnešainu un pati Latvijas teritorija atradās ekvatora tuvumā. Tādēļ seno vides apstākļu
rekonstrukcijām pētījumi tiek veikti arī attālos no Latvijas reģionos, kas var tikt apvienoti arī ar dēdēšanas procesu un
atpazīšanas metodiku izstrādi. Šajā nozīmē A. Kukelas pētījumi UNESCO pasaules kultūras mantojuma objektā Sakāras
plato ir guvuši starptautisku atzinību un rezultātu iekļaušana maģistratūras studiju kursos ļauj sagaidīt šo pētījumu plašāku
attīstību un rezultativitāti, tajā skaitā kultūrvēstures pieminekļu saglabāšanā Latvijā.
Kā jauns pētījumu virziens zemes dzīļu apzināšanā ir mūsdienu eksogēno procesu izvērtējums, kas šajā posmā koncentrējās
uz lineārām erozijas formu attīstības likumsakarību izpēti. Tās galvenokārt ir gravas, kuru attīstības pētījumos atzīstami
panākumi sasniegti tikai pēdējos gados, lai gan tie ir svarīgi ne tikai kā apgrūtinošs nosacījums daudzviet derīgo izrakteņu
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ieguvei, bet šo formu attīstības vairākos posmos veidojas arī derīgo izrakteņu iegulas. Ar Austrumlatvijas piemēriem Baltijas
valstīs pirmoreiz šos procesus raksturo J. Soma monogrāfija [3], kas blakus teorētiskiem jautājumiem apskata arī plašāku
jauno zināšanu lietojumu nākotnē akcentējot kā lauksaimniecības zemes, tā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Šo
pētījumu paplašināšana aptverot visu valsts teritoriju, kā arī detalizējot attiecībā uz derīgo izrakteņu iegulu veidošanās
apstākļiem būtu ar ievērojamu lietišķu nozīmi.
Tradicionāli Latvijas derīgo izrakteņu pētījumi ir saistīti ar kūdras un sapropeļa noderīgo īpašību izzināšanu, šo augstvērtīgo
resursu daudzuma novērtējumiem un jauniem šo izejvielu pārstrādes produktiem. Jau daudzus gadus to sekmīgi veic plaša
pētnieku grupa M. Kļaviņa vadībā un ģeoloģiskie pētījumi tajos sniedz vairāk plašāka konteksta ietvaru [8, 15,16]. Šādu
plašāku pētīju ir izstrādājusi I. Ozola [2], kas monogrāfiski raksturojusi Ziemeļvidzemes purvu attīstību holocēnā (pēdējo
apm. 12 tūkst. gadu laikā). Tas ir zinātniski augstvērtīgs pētījums, kurā blakus teorētiskiem secinājumiem ir nozīmīga
lietišķa komponente, kas apskata kūdras veidošanās ātrumu visai atšķirīgos vides apstākļos. Minētais ir nozīmīgi purvos
ietvertās kūdras kvalitātes un daudzuma prognozēm, kā arī nepieciešamo apstākļu izveidei purvos, kur kūdras ieguve jau ir
pabeigta. Šajā nozīmē I. Ozolas monogrāfija ir arī nozīmīgs pētījums vides aizsardzībā.
Blakus iepriekšēji apskatītiem pētījumiem derīgo izrakteņu prognozēs, meklēšanā, izpētē un aizsardzībā, svarīga nozīme
ir pētniecības metožu attīstībā, modifikācijā, papildināšanā un racionālu pētniecības kompleksu izveidē. Akcentējot tieši
netiešās un nedestruktīvās pētniecības metodes, kas tiek strauji attīstītas visā pasaulē, Valsts pētījumu programmas ietvaros
lielākā šo pētījumu daļa tika veltītas ģeofizikālo metožu pilnveidei un attīstībai. Radiolokācijas metode ģeoloģijā savulaik
tika izveidota tieši Latvijā, kur arī mūsdienās atrodas viens no lielākiem šo pētniecību ražotājiem pasaulē. Sadarbībā ar
iekārtu ražotāju Radar Systems, Inc. Tika pilnveidots tehniskais aprīkojums, aprobēti netradicionāli pētniecības paņēmieni
un pētnieki J. Karuša vadībā ir ieguvuši atzīstamus zinātniskus rezultātus [7, 10, 12-14]. Lai arī šādi pētījumi ir ļoti
laikietilpīgi, pirmie rezultāti ir daudzsološi, īpaši attiecībā uz sasniegto pētījumu precizitāti kūdrā un smiltīs. Pētījumu
rezultāti ir publicēti zinātniskos rakstos, tie ir aprobēti vietējās uz starptautiskās zinātniskās konferencēs. Tomēr tie ir tikai
sākotnējie rezultāti, kuru verifikācija un papildus pārbaudes ir nepieciešamas turpmākajos pētījumos. Pašreizējā posmā
panāktais apliecina par metodes augsto izšķirtspēju kūdras slāņkopās, arī smilšainos nogulumos (šajā sadaļā pielietotām
metodikām un pašiem pētījumiem jau ir komerciāla vērtība), savukārt kaļķakmens, dolomīta un jo īpaši mālu pētījumos
augstvērtīgu rezultātu iegūšanai būs nepieciešami vēl vairāku gadu pētījumi.
Tomēr Valsts pētījumu programmas nozīmīgākie rezultāti ir saistīti ar sekmīgu zinātnisko sadarbību – ar silikātu ķīmijas
un tehnoloģiju pētniekiem Rīgas Tehniskajā universitātē. Tās ir pētnieku grupas G. Sedmales, V. Švinkas un L. BērziņasCimdiņas vadībā. Šo pētnieku grupu attīstītas jaunās tehnoloģijas [9] un jauni inovatīvi produkti ir nostiprināti patentos
un publicēti starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos un referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos.
Jaunie produkti no derīgiem izrakteņiem Latvijas zemes dzīlēs – augsti poraina keramika, ģeopolimēru materiāli, jauni
modificēti sorbenti un produkti kosmētikai, kā arī daudzi citi ir daudzsološa potenciāla alternatīva stagnējošai tradicionālo
rūpniecības produktu ražošanai. Tomēr šo produktu ražošanai nepieciešamās izejvielas un to īpašības līdz šim nav tikušas
pētītas vai pētītas ar neatbilstošam metodēm un nepieciešamo precizitāti. Tikai pašreizēja posmā ir iespējams novērtēt
nākotnē nepieciešamo pētījumu apjomu, kas ļautu Latvijas zemes dzīlēs atrast nepieciešamās kvalitātes dabiskās izejvielas.
Analītiskie pētījumu rezultāti ir publicēti RTU Zinātnisko rakstu sērijā Materiālzinātne un lietišķā ķīmija - Valsts pētījumu
programmas rezultātiem veltītos 26. sējums (2012. gadā) un pašreiz izdošanā nodotajā sējumā. Šajos zinātniskajos rakstos ir
apskatīta daudzveidīgo pētījumu metodika, kā arī rezultātu variācijas un atzinumi par konkrētu derīgā izrakteņu slāņkopas
piemērotību izvēlēto tehnoloģiju piemērošanai jauno produktu ražošanai.

Eksperimentālā daļa
Pētījumā ģeoloģiskā komponente un tās eksperimentālā daļa aprobežojās ar iepriekšējo pētījumu rezultātu analīzi,
izvērtējumu, kā arī slāņkopu pārbaudēm dabā. Sekoja iegulas pamata parametru novērtēšana (biezums, mainīgums,
izsekojamība ģeoloģiskā griezumā), vienkāršotas pārbaudes un analīze par konkrētā materiāla piemērotību turpmākiem
pētījumiem RTU Silikātu materiālu institūtā un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Šādi Valsts pētījumu programmas
laikā tika pārbaudītas, paraugotas un iepriekšējas īpašību pārbaudes tika veiktas vairāk nekā 100 mālu iegulās Latvijā (plašāk
skatīt www.lu.lv/VPP ). Rezultātā par turpmākiem piemērotām un perspektīvākām jauno produktu ražošanai atzītas 12-16
mālu iegulas, kas būtu pētāmas nākotnē.

Rezultāti
Attiecībā uz mālu īpašību pētījumiem noskaidrots, ka Latvijas zemes dzīlēs līdz komerciāli apgūstamam dziļumam,
dominējoši ilīta māli. Savukārt piemaisījumu daudzums un to minerālā sastāva spektrs ir visai daudzveidīgs. Tieši šīs
atšķirības ir tās, kas nosaka to vai citu mālu kā dabisko izejvielu piemērotību jaunām tehnoloģijām. To detalizētu analīzi
veic RTU SMI un tie ir analīžu veidi, kas iepriekšējos gados nav tikuši pielietoti māla iegulu un atradņu pētījumos. Minētais
apstiprina iepriekšēji veikto pētījumu nozīmi kā vēsturiskiem, orientējošiem datiem, kā arī norāda uz nepieciešamību veikt
mūsdienīgus un mērķtiecīgus ģeoloģiskos pētījums iepriekšēji par perspektīvām novērtētās iegulās.
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Norādītās sastāva nianses, netipiskas īpašības, kā arī – iespējas atrast un nākotnē selektīvi iegūt no Latvijas zemes dzīlēm
dabiskās izejvielas jauniem produktiem ir pētītas arī attiecībā uz kvarca smilti, kaļķakmeni, dolomītu un arī šajos gadījumos
secinājumi par turpmākajiem ģeoloģiskajiem pētījumiem ir tieši tādi paši – tā ir nepieciešamība veikt augstas detalizācijas
pētījumus ar mūsdienīgām analītiskām metodēm. Valsts pētījumu programmas pēdējā gadā veiktie pētījumi norāda, ka
šādas turpmākajiem pētījumiem piemērotas iegulas Latvijā ir atrodamas, izejvielas ir selektīvi iegūstamas, kas ļautu būtiski
mazināt kopējos ieguves apjomus un mazināt ietekmi uz vidi.

Secinājumi
Latvijas zemes dzīles ir bagātas ar derīgajiem izrakteņiem, bet to dabiskā daudzveidība ir ierobežota ja par mērķi izvirza
atbilstošas lielražošanas nodrošināšanu ar atbilstošas kvalitātes dabiskām izejvielām. Šo virzienu attīstīt mūsu valstī
attīstīt nav lietderīgi un arī no dabas un resursu racionālas izmantošanas skatījumā tas nebūtu tālredzīgi. Tā vietā ir Valsts
pētījumu programmas realizācijas gaitā ir atklātas jaunas tehnoloģijas inovatīvu produktu ražošanai, kas ir energotaupīgas
un ekonomiskas attiecībā uz minerālizejvielu patēriņu.
Pētījuma galvenie rezultāti ģeoloģisko pētījumu sadaļā ir apkopoti un izdoti piecās monogrāfijās, starp kurām viena ir
veltīta tautsaimniecībā pieejamo minerālizejvielu un to īpašību vispusīgam raksturojumam. Veiktie analītiskie pētījumi
norāda, ka perspektīvās iegulās ir nepieciešams veikt mūsdienīgus augstas detalitātes ģeoloģiskos pētījumus plaši izmantojot
netiešās pētījumu metodes un veicot paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas. Tas ļautu ar augstu precizitāti izdalīt iegulas un to
daļas, kurās dabiskās izejvielas pēc sastāva un īpašībām ir atbilstošas jauno tehnoloģiju prasībām. Minētais netieši norāda
uz nepieciešamību turpināt pētniecībā zinātnisko sadarbību ar RTU pētniecības grupām, kas ir ļāvusi iegūt augstvērtīgus
zinātniskos un lietišķos rezultātus.
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Department of Geology, Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Riga, Latvia
* valdis.seglins@lu.lv

Mineral resources in Latvia are suitable for use and processing as natural raw base minerals for processing to produce
traditional building and construction materials. These products are very traditional with limited markets and low added
value and the large sector in fulfilled by imported raw materials (including gravel, clay and dolostone) and processed
industrial products. These products are sensitive to markets fluctuations and only several industrial scale producers survive
during the economic decline during the least 5 years. It is ongoing economic recovery, bet still construction materials
are produced in traditional manner; only some of enterprises introduced more advanced technologies. Because of wide
range of technologies correspondingly industrial requirements to raw materials are widely diverse. To satisfy enterprise
knowledge abut mineral resources and their properties, the A. Stinkule and G. Stinkulis monograph prepared and printed
out to be available for State research program social partners and scientists from different fields, including students.
Besides 4 more monographs are available in details characterizing kame and kame terraces type sand and gravel deposits,
peat recovery rate is closed peat excavation sites, new type of Quaternary clay deposits and development of landscape linear
erosion form in the Eastern part of Latvia.
There are number of studies available as scientific papers regarding results of dolostone, limestone, quartz sand and clay
studies in details. These studies demonstrate availability of regional geological and particular studies in details addressed to
particular deposit, potential deposit. During the least years geological studies verify these studies in more than 100 deposit
sites and most of them are conditional, however, the analytical data quality and range of studied properties do not allow to
use these data for development of new processing technologies.
Therefore from very beginning geological studies was supported by project partners at Riga Technical University, mostly
at Silicate materials institute (SMI). Analytical capabilities of SMI allow to analyze mineral samples in details to sort-out
suitable for processing technologies. Results are published and demonstrate perspectives in 12-16 clay deposit sites to
be studied in details in the future. In most cases these are parts of known deposit and it is foreseen needs for modified
geophysical studies, palaeogeographical reconstructions in details of target oriented geological studies supported by
expanded analytical studies.
It should be mentioned that geological studies supported peat and sapropel resources evaluation as well, and number of
studies performed to evaluate applications of high resolution geophysical methods. It is foreseen to develop these methods
(mostly GPR) including scientific studies of groundwater properties as substantial mineral resource in Latvia.
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AUGSTI DISPERSU SISTĒMU IEGUVES TEHNOLOĢIJA UN IZPĒTE
UZ LAVIJAS MĀLU PAMATNES INOVATĪVAM PIELIETOJUMAM
SORBCIJAS PROCESOS, VIDES TEHNOLOĢIJĀS, MEDICĪNĀ UN
KOSMETOLOĢIJĀ
TECHNOLOGY AND RESEARCH OF HIGH DISPERSION
SYSTEMS OBTAINED FROM LATVIAN CLAYS FOR INNOVATIVE
APPLICATION IN SORPTION PROCESSES, ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES, MEDICINE AND COSMETICS
Līga Bērziņa-Cimdiņa*, Inga Dušenkova, Jana Vecstaudža, Vitālijs Lakevičs
RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Rīga, Latvija
RTU Institute of General Chemical Engineering, Riga, Latvia
*liga.berzina-cimdina@rtu.lv

Mūsdienās attīstoties pētnieciskai aparatūrai paveras iespējas jaunu produktu izstrādei no cilvēces sen zināmām izejvielām,
piemēram, māliem, koksnes un kūdras. Augsti dispersas sistēmas, kurās māli ir dabīgs un īpaši perspektīvs izejmateriāls,
ir viens no aktuāliem produktiem ar visdažādāko pielietojumu. Tomēr šī brīža dati par Latvijas mālu iegulām ir balstīti uz
Padomju Latvijas pētījumiem un ietver klasifikāciju, kas galvenokārt piemērota būvmateriālu un tradicionālas keramikas
ražošanai. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka mālus kā sorbentus var veiksmīgi izmantot rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā.
Tomēr līdz šim veikti vien atsevišķi epizodiski pētījumi, tāpēc tos nepieciešams sistematizēt un turpināt. Palielinoties
pieprasījumam pēc jauniem produktiem, rodas nepieciešamība veikt mālu piemērotības novērtēšanu lietojumam medicīnā
un kosmētikā, kas ir produkcija ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību. Šī projekta mērķis bija pētīt Latvijas mālu īpašības
atkarībā no sagatavošanas un apstrādes veida ar mērķi rast inovatīvu pielietojumu vides tehnoloģiju, medicīnas un
kosmetoloģijas jomās.

Materiāli un metodes
Projekta ietvaros kopumā ir pētīti māli no 12 iegulām Latvijā, ietverot vairākus ģeoloģiskos periodus (1. attēls). Mālu
un citu smalki dispersu materiālu mineraloģiskā sastāva noteikšanai ar pulvera rentgenstaru difrakcijas metodi nav
iespējams piemērot universālu metodiku. Rezultātu kvalitāti būtiski ietekmē mālu vāji kristāliskais raksturs un daļiņu
teksturēšanās. Zinātniskā literatūrā bieži netiek uzrādīti svarīgi parametri kvalitatīvā mineraloģiskā sastāva noteikšanai.
Kvalitatīvā un kvantitatīvā mineraloģiskā sastāva noteikšana ir ļoti svarīga neapstrādātu mālu pielietojuma un apstrādes
iespēju novērtēšanā. Līdz ar to šajā projektā ir izstrādāta rentgenstaru difrakcijas ainu uzņemšanas metodika mālu un mālu
minerālu kvalitatīvai mineraloģiskai analīzei [1].
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1. attēls. Projekta ietvaros pētīto dažāda ģeoloģiskā vecuma mālu iegulas – kvartāra (Laža, Apriķi, Prometejs, Ugāle, Ceplīši), devona
(Tūja Skaņkalne, Pavāri, Planči, Iecava), triasa (Vadakste) un juras (Strēļi) mālu iegulas.

Mālu attīrīšana un mālu minerālu iegūšana
Mālu īpašības un izmantošana ir atkarīga no to mineraloģiskā sastāva. Galvenā mālu sastāvdaļa, kas nosaka to raksturīgās
īpašības, ir mālu minerāli. Latvijas māli bez mālu minerāliem pārsvarā satur arī kvarcu, karbonātus, laukšpatu, dzelzs un
organiskos savienojumus. Lai paplašinātu Latvijas mālu izmantošanas iespējas, ir svarīgi veikt mālu minerālu attīrīšanu
no iepriekšminētajiem piemaisījumiem. Visefektīvākā mālu minerālu frakcijas iegūšanas metode ir mālu sedimentēšana
ūdens vidē. Mālu minerālu stabilitāte sedimentēšanas procesā un attiecīgi arī iegūtās frakcijas apjoms ir atkarīgs no mālu
daļiņu tieksmes aglomerēties, ko ietekmē mālos esošo karbonātu, dzelzs un organisko savienojumu klātbūtne. Lai uzlabotu
mālu ūdens suspensiju stabilitāti un attiecīgi arī mālu minerālu attīrīšanu, mālos esošo karbonātu nošķīdināšanai tika
izmantotas organiskās skābes (citronskābe, ābolskābe, skābeņskābe) un sālsskābe.

Latvijas mālu izmantošana kosmetoloģijā
Jau gadu tūkstošiem mālus ārstnieciskiem nolūkiem izmanto gan iekšķīgi, gan ārīgi. Mūsdienās mālu pielietojums ir
paplašinājies, tos izmanto kosmētikā, SPA un estētiskajā medicīnā, farmaceitiskos preparātos, kā arī terapeitiskiem mērķiem
Mālus un mālu minerālus kosmētiskos produktos lieto gan aktīvo sastāvdaļu, gan piedevu veidā. Pētījuma ietvaros tika
apskatīts Latvijas patērētājam pieejamo mālus saturošo kosmētisko produktu piedāvājums, apkopota informācija par
produktu izcelsmes valstīm, uz iepakojuma norādīto sastāvu, krāsu, produkta veidu un cenu, kā arī eksperimentāli analizēts
to minerālais un granulometriskais sastāvs [2].
Tirgus apskatā tika iekļauti 125 mālus saturoši patērētājam kosmētiski produkti, kas pieejami mazumtirdzniecībā veikalos
un internetveikalos. Savukārt minerālā un granulometriskā sastāva pētījumiem izvēlētas 12 pulverveida mālu maskas
bez organiskām piedevām ar mērķi gūt vispārīgas kosmētisko mālu likumsakarības. Dažu mālu masku vizuālais izskats
parādīts 2. attēlā.

2. attēls. Kosmētisko mālu masku paraugi.
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Reoloģisko īpašību pētījumi
Viskozitāte, plastiskums un tiksotropija ir svarīgi parametri mālu izmantošanai ne tikai būvniecībā un keramikā, bet arī
kosmetoloģijā, vides tehnoloģijās un kā urbšanas šķidrumi. Mālu-ūdens suspensiju reoloģisko īpašību pētījumi veikti
12 iegulu māliem, kas ņemti dažādos zemes virskārtas dziļumos. Eksperimentos izmantota < 63 µm frakcija, kas iegūta
izmantojot slapjās sijāšanas paņēmienu.
Kosmētikā mālu minerālus kā iebiezinātājus izmanto puscietos produktos - krēmos, pastās, losjonos un gēlos. Tā kā šie
produkti ir paredzēti lietošanai uz ādas, tiem jābūt viegli deformējamiem (kā šķidrai vielai) un miera stāvoklī jāsaglabā
piešķirtā forma (kā cietai vielai). Tā kā liela daļa šo kosmētisko produktu ir uz glicerīna bāzes, tika noteikta mālu minerālu
un glicerīna suspensiju viskozitāte, izmantojot iepriekš attīrītus mālu minerālus. Karbonātu nošķīdināšanai tika izmantota
citronskābe un sālsskābe.

Neapstrādātu un modificētu mālu sorbcijas procesu pētījumi
Viena no raksturīgākajām mālu īpašībām ir spēja adsorbēt dažādus neorganiskus un organiskus savienojumus, kas ir svarīgi
mālu izmantošanai vides tehnoloģijās, piemēram, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā. Mālu sorbcijas īpašības ir iespējams
izmainīt un uzlabot, apstrādājot un modificējot mālus ar neorganiskiem un organiskiem savienojumiem. Pētījuma ietvaros
veikta smektītus saturošu mālu no Vadakstes iegulas modificēšana ar dabīgo modifikatoru uz hemicelulozes un lignīna
bāzes, kam sekoja iegūtā materiāla termiskā apstrāde. Tika noteikta ūdens, silikona, rapšu eļļas un cinka un vara jonu
sorbcija.

Arheoloģiskās keramikas pētījumi
Projekta ietvaros sākts pētījums arheoloģiskas keramikas izcelsmes noskaidrošanas jomā. Pateicoties mūsdienīgām
pētniecības metodēm, augsti dispersu sistēmu saturošu arheoloģiskas izcelsmes objektu analīze ir atvieglota. Neskatoties uz
pastiprinātu arheologu interesi par Turaidas pili, līdz šim nav veikti arheoloģiskās mālu keramikas ķīmiskā un mineraloģiskā
sastāva pētījumi, it sevišķi pils krāšņu keramikas jomā. Šādi pētījumi ļauj noskaidrot keramikas izcelsmi, t. i., lietotos
izejmateriālus un iegūšanas tehnoloģiju – apdedzināšanas temperatūru un apdedzināšanas atmosfēru. Šīs zināšanas dod
pilnīgāku priekšstatu par tā laika podniecību, kā arī atvieglo krāšņu konservācijas un restaurācijas darbus.
Turaidas pils krāsns keramikas izcelme pētīta, analizējot keramikas, glazūras un potenciālo izejvielu ķīmisko sastāvu, kas
tika noteikts ar enerģijas dispersijas rentgenstaru spektroskopijas (EDS) palīdzību, pētīts arī keramikas mineraloģiskais
sastāvs, izmantojot rentgenstaru difrakcijas analīzi [3,4].

Rezultāti
Latvijā mālu mineraloģiskais sastāvs var būt atšķirīgs gan starp iegulām, gan dziļuma zemes virskārtā. 1. tabulā ir apkopots
mineraloģiskais sastāvs mālu paraugiem no 8 dažādām iegulām.
1. tabula. Dažu raksturīgu mālu paraugu mineraloģiskais sastāvs %, standartnovirze ± 5%.

Iegula
(dziļums, m)

Illīts

Kaolinīts

Hlorīts

Kvarcs

Laukšpats Dolomīts

Kalcīts

Gētīts

Muskovīts

Prometejs
(1,5-2,0)

43

3

5

13

17

8

8

3

-

Ugāle
(1,5-3,0)

36

2

14

10

11

4

8

1

-

Pavāri
(1,8-2,3)

35

4

-

57

8

-

-

-

-

Skaņkalne
(2,0-3,0)

43

9

-

37

6

-

-

5

-

Strēļi
(1,5-2,0)

48

11

-

41

-

-

-

-

-

Laža
(1,3-1,6)

34

11

8

13

16

5

8

-

5

Apriķi
(1,5-1,9)

36

10

3

11

17

9

10

-

4

Ceplīši
(2,2-3,0)

37

9

6

15

19

4

6

-

4
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Mālu attīrīšana un mālu minerālu iegūšana
Apstrādājot mālus ar citronskābi, ābolskābi un sālsskābi to suspensiju stabilitāte uzlabojas, kas savukārt palielina
sedimentēšanas procesā iegūtās mālu minerālu frakcijas apjomu. Turpretī skābeņskābes izmantošana samazina suspensiju
stabilitāti [5]. Ņemot vērā iegūtos rezultātus un karbonātu šķīšanas procesa ātrumu un efektivitāti, turpmākos pētījumos
mālu minerālu attīrīšanai tiek izmantota sālsskābe un citronskābe.

Latvijas mālu izmantošana kosmetoloģijā
Neskatoties uz to, ka māli ir viens no izplatītākajiem un pieejamākajiem derīgajiem izrakteņiem Latvijā, no pētījuma laikā
apskatītiem 125 komerciāli pieejamiem mālus saturošiem produktiem tikai aptuveni 3% tiek ražoti Latvijā (3. attēls)

3. attēls. Latvijā nopērkamu mālu saturošu kosmētisko produktu sadalījums pa ražotājvalstīm [2].

Lai pārliecinātos par Latvijas mālu piemērotību lietošanai kosmētiskos produktos, tika analizēts 12 pulverveida mālu
masku mineraloģiskais sastāvs (2. tabula). Mālu masku sastāvā konstatēti vairāki mālu minerāli (illīts, smektīti, kaolinīts,
hlorīts) dažādās kombinācijās, kvarcs, nelielos daudzumos kalcīts un dolomīts Visu analizēto paraugu sastāvā ir Latvijā
visizplatītākais mālu minerāls illīts, kas norāda uz Latvijas mālu piemērotību lietojumam kosmētikā pēc to mineraloģiskā
sastāva [2]. Papildus mineraloģiskā sastāva analīzei veikta iepriekšminēto kosmētisko mālu granulometriskā sastāva analīze.
Konstatēts, ka mālu frakcijas (≤ 2 μm) daudzums ir 25-54%, putekļu jeb aleirīta frakcijas (2-63 μm) daudzums ir 45-74%,
savukārt smilšu frakcija (>63 μm) ir mazāk par vienu procentu. Kosmētisko mālu produktu izstrādei perspektīvas atradnes
Latvijā varētu būt Apriķu, Lažas, Prometeja un Ugāles, kur mālu paraugos ir niecīgs smilšu (kvarca) daudzums un augsts
mālu frakcijas saturs, kā arī māli no dolomītu atradnes Iecavā, kur ir salīdzinoši mazs karbonātu saturs.
2. tabula. Pētīto komerciālo kosmētisko mālu mineroloģiskais sastāvs [2].

Nr.
p. k.

Illīts

Smektīti

Illīts/
Smektīti

1

+

+

2

+

+

3

+

+

4

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

11

+

+

+

+

+

12

+

+

+
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Kaolinīts

Hlorīts

Kvarcs

Kalcīts

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dolomīts
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Reoloģisko īpašību pētījumi
Reoloģiskās īpašības ir atkarīgas no mālu mineraloģiskā sastāva, daļiņu izmēra un pH vērtības. Tā kā Latvijā mālu
mineraloģiskais sastāvs ir mainīgs un atsevišķās iegulās ir ļoti atšķirīgs, tad arī dinamiskā viskozitāte (4. attēls) un
plastiskums dažādiem māliem pie vienādiem ārējiem apstākļiem (temperatūra, bīdes ātrums un laiks) atšķiras. Šīs atšķirības
ir ne tikai starp iegulām, bet arī starp paraugu ņemšanas dziļumiem. Svarīgs viskozitāti noteicošais faktors ir arī šķīstošo
sāļu klātbūtne mālos, kas samazina suspensiju viskozitāti [6, 7]. Pievienojot mālu suspensijām karboksimetilcelulozes
nātrija sāli, to viskozitāte palielinājās un tiksotropās īpašības kļuva izteiktākas. Turpretī Na2CO3 pievienošana samazināja
gan viskozitāti, gan tiksotropās īpašības. Lielākajai daļai pētīto mālu piemīt tiksotropiskās īpašības [8].

4. attēls. Mālu ūdens suspensiju dinamiskā viskozitāte atkarībā no mālu masas koncentrācijas
(viskozimetra rotācijas ātrums 10 apgr./min).

5. attēlā redzams, ka, pievienojot attīrītus mālu minerālu (daļiņu izmērs ≤ 2 µm), 50% glicerīna-ūdens suspensiju viskozitāte
vairākkārtīgi palielinās (tīra 50% glicerīna-ūdens šķīdumam viskozitāte 20ºC ir 0,006 Pa*s).

5. attēls. 50% glicerīna-ūdens šķīduma suspensijas dinamiskā viskozitāte atkarībā no mālu minerālu masas koncentrācijas (maisīšanas
ātrums 10 apgr./min)
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Neapstrādātu un modificētu mālu sorbcijas procesu pētījumi
Pēc smektītus saturošo mālu modificēšanas ar dabīgo modifikatoru uz hemicelulozes un lignīna bāzes, konstatēts, ka,
palielinot iegūtā materiāla termiskās apstrādes temperatūru no 300 līdz 800°C, mālu paraugu ūdens sorbcija samazinās,
bet silikona un rapšu eļļas sorbcija palielinās divas reizes jeb par 100%. Salīdzinot 800ºC termiski apstrādātu nemodificētu
un modificētu mālu cinka un vara sorbciju no ūdens šķīdumiem, cinka sorbcija attiecīgi ir 65% un 75% no sākotnējās
koncentrācijas, bet vara jonu sorbcija - attiecīgi 60% un 72% [9].

Arheoloģiskās keramikas pētījumi
Ar skenējošās elektronu mikroskopijas (SEM), enerģijas dispersijas rentgenstaru spektroskopijas (SEM-EDS) un
rentgenstaru difrakcijas analīzes (XRD) palīdzību tika analizēti četri glazēti krāsns podiņu keramikas fragmenti, kas
iegūti arheoloģisko izrakumu laikā Turaidas pils apkārtnē. Eksperimentālie rezultāti parādīja, ka keramikas fragmentu
ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs ir līdzīgs – gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā ziņā. Tā kā visās XRD ainās sastopams
mālu minerāla illīta raksturīgā smaile (6. attēls), tas liecina, ka krāsns keramika apdedzināta temperatūrās, kas zemākas
par 900°C. Ķīmiskās un mineraloģiskās analīzes dati parādīja, ka Turaidas krāsns keramikas veidošanai, iespējams, ņemti
vietējas izcelsmes māli no Devona perioda ar zemu karbonātu saturu.

6. attēls. Turaidas krāsns keramikas (paraugi 1-4TK) rentgenstaru difrakcijas ainas. Apzīmējumi: I – illīts, Q – kvarcs, F – laukšpati
(mikroklīns vai ortoklazs) [4].

Secinājumi
1. Lielākā daļa Latvijā pieejamo komerciālo mālu satur illītu, kas ir izplatītākais mālu minerāls Latvijas mālos. Līdz ar
to pēc mineraloģiskā sastāva Latvijas māli būtu piemēroti izmantošanai kosmētikā kā sejas un ķermeņa maskas.
2. Izmantojot citronskābi un sālsskābi karbonātu nošķīdināšanai mālos, būtiski uzlabojas mālu stabilitāte ūdenī, kas
attiecīgi uzlabo mālu minerālu izdalīšanas efektivitāti.
3. Mālu reoloģiskās īpašības ir cieši saistītas ar mālu mineraloģisko sastāvu un daļiņu izmēru sadalījumu. Pievienojot
mālu suspensijām karboksimetilcelulozes nātrija sāli, palielinās viskozitāte un uzlabojas tiksotropās īpašības.
4. Pievienojot mālu minerālus 50% glicerīna-ūdens šķīdumam vairākkārtīgi palielinās tā viskozitāte.
5. Ar dabīgo modifikatoru uz hemicelulozes un lignīna bāzes modificēto mālu sorbcijas granulas var izmantot
notekūdeņu attīrīšanai no cinka un vara savienojumiem un kā lētu, ekoloģiski nekaitīgu sorbentu, piemēram,
noplūdušu naftas produktu savākšanai no ūdens virsmas.
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TECHNOLOGY AND RESEARCH OF HIGH DISPERSION
SYSTEMS OBTAINED FROM LATVIAN CLAYS FOR INNOVATIVE
APPLICATION IN SORPTION PROCESSES, ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES, MEDICINE AND COSMETICS
Līga Bērziņa-Cimdiņa*, Inga Dušenkova, Jana Vecstaudža, Vitālijs Lakevičs
RTU Institute of General Chemical Engineering, Riga, Latvia
* liga.berzina-cimdina@rtu.lv

Although clays as high dispersion systems are already widely used in different products, they also are a perspective material
for innovative application. Previously obtained results show that clays can be used for purification of industrial waste water,
but these studies are episodic, therefore they need to be systematized and continued. Since the demands for new products
are increasing, it is necessary to evaluate the suitability of clays to be used in medicine and cosmetics, which is a production
with high added value. The aim of this project was to investigate the properties of Latvian clays according to preparation
and treatment and to find an innovative application in the field of environmental technologies, medicine and cosmetics.
Clays and clay minerals are widely used in medicine and cosmetics as active ingredient and additive. To evaluate the
suitability of Latvian clays in cosmetic application, mineralogical composition of 12 commercial clay masks powders were
analysed. All products contained several clay minerals (illite, smectite, kaolinite, chlorite) in various combination, quartz
and small quantities of calcite and dolomite. Since all products contained illite, which is the most abundant clay mineral
in Latvia, our research group concluded that Latvian clays could be used in cosmetics as facial or body masks. Perspective
clay deposits for this application are Apriķi, Laža, Prometejs, Iecava and Ugāle, due to the small amount of quartz and high
amount of clay minerals.
To expand the application in cosmetics as additives, mostly as thickeners in semisolid products, it is necessary to obtain
pure clay minerals. The most effective method is sedimentation in aqueous media. The efficiency of the process depends
mostly on the stability of clay minerals, which is highly reduced by the presence of carbonates, iron oxides and hydroxides
and organic compounds. Therefore in this work clays were treated with different organic acids (citric, maleic, oxalic)
and hydrochloric acid for dissolution of carbonates (calcite and dolomite). The results showed, that the stability of clays
increased, except after treatment with oxalic acid. The most effective results obtained were by using citric and hydrochloric
acids; therefore in further experiments only these two acids were used. The next step was to obtain clay fraction ≤ 2 µm and
evaluate the influence of acid treatment on viscosity. Since most cosmetic products contain glycerol, viscosity of glycerolwater-clay mineral suspensions was investigated. Results show, that the addition of clay minerals increased the dynamic
viscosity of 50% glycerol-water solution multiple times.
Rheological properties (viscosity, plasticity and thixotropy) of clays are important not only in civil engineering and ceramics,
but also in cosmetics and environmental technologies. In this project clay samples from 12 deposits were used for research
of rheological properties. Sample fraction < 63 µm was used, obtained by wet sieving method. All rheological properties of
clay water suspensions depend on the mineralogical composition, particle size distribution and pH value. Therefore differ
from one deposit to another. These differences are also between the depths of sampling.
Clay based sorbents are used in environmental purification organic compounds and heavy metals. The sorption properties
can be changed and improved by modification with various organic and inorganic compounds. In this project smectite
containing clays from Vadakste were modified with natural modifier based on cellulose and lignin and heat-treated. With
increasing heat-treatment from 300-800°C, the sorption of silicone and rapeseed oils increased two times. Water sorption
of modified clays was higher than for natural, unmodified clay samples. Also the sorption of zinc and copper ions from
water solutions was higher on modified and heat-treated clays than on natural clays.
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JAUNI KERAMIKAS MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS
NEW CERAMIC MATERIALS AND TECHNOLOGIES
Gaida Sedmale1*, Ingunda Šperberga1, Artūrs Korovkins1, Valdis Segliņš2, Māris Rundāns1
Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts, Rīga, Latvija,
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes dzīļu fakultāte, Rīga, Latvija
1
Riga Technical University, Riga, Latvia,
2
University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Riga, Latvia
* gsedmale@ktf.rtu.lv
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Pētījumu mērķis ir saistīts ar Latvijas minerālo izejvielu (mālu, kvarca smilšu un karbonātus saturošo
iežu) apzināšanu, to īpašību izpēti un pielietojumu jaunu zinātniski ekonomiski pamatotu videi draudzīgu
inovatīvu materiālu un izmantošanas tehnoloģiju pamatprincipu izstrādi. Parādīta mālu ķīmiskās apstrādes
ietekme uz keramikas saķepināšanas temperatūras samazinājumu par 200-300ºC, salīdzinot ar tradicionāli
apdedzinātu, pie kuras keramikas materiāls iegūst pietiekami augstu spiedes izturību, kas sasniedz lielumu
ap 20N/mm2. Mikrobioloģiskā mālu apstrāde ietekmē mālu-ūdens maisījumu plasticitātes/plūstamības
izmaiņas, it sevišķi to palielinot māliem ar relatīvi zemāku mālvielu saturu. Izstrādāti mullīta-ZrO2 augstas
stiprības blīvi augsttemperatūras keramikas materiāli, pielietojot illīta mālus kā saķepināšanas temperatūru
pazeminošu piedevu, kā arī izstrādāta augsttemperatūras kordierīta keramika pazeminātā saķepināšanas
temperatūrā, pielietojot Latvijas dolomītu un mālu. Izmantojot kvarca smiltis, karbonātus saturošas izejvielas
un illītu mālus, iegūts augsttemperatūras poru saturošs keramikas materiāls ar relatīvi plašu poru sadalījuma
makro- un mezo poru diapazonā.
Plānveida zemes dzīļu bagātību, Latvijas minerālo izejvielu, apzināšana, īpašību izpēte un jaunu zinātniski ekonomiski
pamatotu videi draudzīgu inovatīvu materiālu un izmantošanas tehnoloģiju pamatprincipu izstrāde tika likta par mērķi
ne vien četru gadu ilgam izpētes laika posmam. Šis pirmais posms ietver virkni uzdevumus, kas konkrētam virzienam ir
realizēti noteiktā secībā un dotajai ievirzei kopumā ietver:
-

zināmo minerālo izejvielu atradņu izmantošanas iespēju izpēte, kā arī jaunu mālu, dolomītu u.c. minerālo izejvielu
apzināšana un novērtējums,

-

minerālo izejvielu īpašību detalizēta izpēte, zemtemperatūras un augsttemperatūras keramikas inovatīvu materiālu
un izstrādājumu ieguve uz konkrētu minerālo izejvielu bāzes ar mūsdienīgām ieguves metodēm, t.sk., kompozīcijās
ar sintētiskām neorganiskām un organiskām piedevām.

Šo darbu izstrādes koncepcija ir pamatota uz zināmiem Zemes garozā notiekošiem mehāniskiem, ķīmiskiem, termiskiem
un bioloģiskiem procesiem.

Materiāli un pielietotās metodes
Kopumā mālu laboratorijas izpētei tika pielietota sekojoša secība un procesi: mālu žāvēšana iegūtā mālu ‘pulvera’
sajaukšana ar izvēlētās koncentrācijas KOH vai NaOH - ūdens šķīdumu homogenizētās masas izturēšana 50-55ºC vai telpas
temperatūrā 24 stundas ar sekojošu paraugu formēšanu un lēnu žāvēšanu temperatūru intervālā no 60 līdz 100ºC, paraugu
formēšana, termiska apstrāde – saķepināšana veikta temperatūru intervālos no 100 līdz 800ºC (krāsns Nabertherm HT
16/17).
Izpētei pielietotas sekojošas metodes: ķīmiski neapstrādātiem un apstrādātiem māliem- infrasarkanā spektroskopija
(spectrophotometer IR prestige-21FTIR-59. 8400S), diferenciāli termiskā analīze (Setaram, SETSYS Evolution -1750
model), kristālisko fāžu analīzei pielietota Rentgenu staru difraktometrija (XRD-model 62. Rigaku, Japan), keramiskās
īpašības noteiktas saskaņā ar EN. Spiedes pretestības mērījumiem izmantota iekārta Toni-technic modelis 2020. Vidējais
spiedes pretestības lielums noteikts no 2-3 paraugu mērījumiem.
Saistībā ar cietām minerālām izejvielām - dolomītu, kaļķakmeni un kvarca smiltīm pirms to pielietošanas izejvielu
maisījumos, tika realizēta to drupināšana un malšana laboratorijas bumbu dzirnaviņās ar sekojošu daļiņu frakcionēšanu,
pielietojot sietu kolonuu (Retsch iekārta AS200 siets ar acs izmēru <1.0 mm).
Izstrādātie materiāli pētīti pelietojot optisko un elektronu mikroskopiju (Leica Wild M 420 un SEM modelis JSM-T200),
Rentgena fāžu analīzi un dzīvsudraba porozimetriju poru diapazonam no 0.01 līdz 1000µm (Quantochrome Pore Master
iekārta).
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Eksperimentālā daļa un rezultāti
Cieto minerālo izejvielu – mālu, kvarca smilšu, kaļķakmens un dolomīta novērtējums
Cieto minerālo izejvielu –mālu, kvarca smilšu, kaļķakmens un dolomīta novērtējums no fāžu sastāva un to pārvērtību
temperatūras ietekmē, ķīmiskā sastāva un tipisko raksturīgo īpašību viedokļa, izmantojot 2010-2011. gadu periodā iegūtos
minerālo izejvielu (mālu, smilšu, dolomīta, kā arī kaļķakmens) paraugus to atradņu un karjeru vietās Latvijas teritorijā, ir
dots un analizēts darbā [1]. Rakstā ir apkopoti dati, kas ir nozīmīgi attiecīgās minerālās izejvielas pielietojumam konkrēta
keramikas vai arī cita materiāla izstrādei. Dominējošā minerālā izejviela Latvijā, māli, ir aprakstīti detalizētāk. Papildus
pētītas arī dažu citu svarīgu derīgo izrakteņu (kvarca smilšu, kaļķakmens un dolomīta) īpašības, apsekojot to iegulas dabā
un novērtējot potenciālās iespējas to ieguves atjaunošanai vai uzsākšanai.
Ir arī norādīta šī brīža negatīvā tendence izpētīto krājumu dinamikā – tie saglabājas aizvien mazākā izpētīto atradņu skaitā,
kas likumsakarīgi samazina krājumu kopējo daudzumu.
Noteiktie izejvielu dati ietver [1]:
-

izejvielas atrašanās vietu un ģeoloģiskās pamata ziņas par iegulām četros Latvijas apgabalos (Vidzemē, Latgalē,
Kurzemē un Zemgalē) attiecīgi tajos ietilpstošos novados,

-

minerālās izejvielas fāžu sastāvu un to pārvērtības temperatūras ietekmē un

-

raksturīgās īpašības, t.sk. saķepinātiem keramikas materiāliem.

Ķīmiskās apstrādes pielietojums māliem
Saistībā ar enerģiju taupošu keramikas materiālu ieguves paņēmienu izstrādi aktuāls ir jautājums par minerālo alumosilikātu
izejvielu, t.sk., arī dažādu tipu mālu ķīmisku (arī bioloģisku, mehānisku, termisku) priekšapstrādi ar sekojošu jauna
keramikas materiāla ieguvi to saķepšanas procesā pie pazeminātām temperatūrām. Šī metode pamatojas uz to, ka mālu
minerāli/māli, kā arī termiski aktivēti (temperatūrās ap 550-600ºC) tiek apstrādāti ar sārmu, tādējādi mainot Si/Al attiecību
mālu minerālu struktūrā līdz ar to iegūstot aktīvi cietējošu porainu materiālu, t.s. ģeopolimēru.
Valsts pētījumu programmas ietvaros veikto pētījumu rezultātā un saistībā ar ģeopolimēru veidošanos/neveidošanos no
Latvijas 2:1 kārtaino silikātu – illītu māliem (no vairāk kā 10 mālu atradnēm Latvijas teritorijā), kas apstrādāti ar dažādas
koncentrācijas Na- vai K- sārmiem, ir izveidojušies sekojoši galvenie secinājumi [2-5].
-

alkāliju aktivācijas procesā illītu 2:1 kārtainiem silikātiem, kas dominē Latvijas mālos, nav novērojama (jeb ir
ļoti vāji izteikta) kovalento saišu Si-O, Al-O un Al-O-Si „sagraušana” ar tai sekojošu amorfas Si-O-Al struktūras
(ģeopolimēru) veidošanos,

-

novērojamās illītu struktūras izmaiņas, galvenokārt ir saistītas ar struktūru veidojošo OH grupu „izzušanu”, kas
nozīmē to, ka illītu struktūra kļūst vājāka, līdz ar to realizējas virkne īpašību izmaiņu attiecīgam saķepinātam
keramikas produktam,

-

praktiskai pielietošanai būtisks ir saķepināšanas/apdedzināšanas temperatūras pazeminājums par 250-300ºC
vienlaicīgi iegūstot keramikas materiālu ar augstu spiedes pretestības lielumu, kas atkarībā no konkrētā pielietotā
māla svārstās ap 20-30 N/mm2.

Aptuveni kalkulējot energoresursu ekonomiju apdedzināšanas procesā un to salīdzinot ar tradicionāli nepieciešamo 9501000ºC temperatūru, lai iegūtu spiedes stiprību 10-12 N/mm2 robežās, tā sastāda ap 120kcal/kg (rēķinot uz gatavo produktu
masu) jeb 25-30% no kopējā tehnoloģiskā procesa kurināmā siltuma patēriņa.
Ir novērojamas arī citas tendences, piemēram, māliem, kas satur relatīvi ievērojamu daudzumu karbonātu minerālus
(piemēram, Prometeja māli) ir novērojams, ka spiedes stiprības lielumi temperatūrā ap 100ºC pieaug, pateicoties tipisko
cementa minerālu - kalcija hidrosilikāta izveidošanai cietēšanas procesā.
Ķīmiskās apstrādes ietekme uz dažu no kvartāra (Apriķu, Lažas, Līvānu atradnes) un devona mālu spiedes pretestības
izmaiņām atkarībā no saķepināšanas temperatūras un apstrādei pielietotā sārma koncentrācijas ir parādītas 1.a. un 1.b.
attēlos.
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1. attēls. a - spiedes izturība keramikas paraugiem no ķīmiski apstrādātiem Apriķu, Liepas un Līvānu māliem (paraugi 3 un 4)
salīdzinājumā ar nepastrādātu mālu (paraugi 1 un 2), kas saķepināti 120ºC un 700ºC temperatūrās. b -paraugiem no Lažas māla
(nefrakc. –neapstrādāts māls).

2. attēls. Mullīta-ZrO2 keramikas spiedes pretestība atkarībā no izejas pulvera malšanas laika, illītu māla piedevas (i)un
saķepināšanas veida (tradicionāli un pielietojot plazmas izlādi SPS).

3. attēls. Poru diferenciālais sadalījums augsttemperatūras porainā keramikā.
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Mikrobioloģiskai mālu apstrādei (pielietojot baktēriju veidu Ps. fluorescens AM PS11) mālu un arī keramikas tehnoloģijā
nozīme ir saistībā ar:
-

iedarbi uz mālu reoloģisko īpašību (plūstamība, plasticitāte), žūšanas jūtīguma koeficienta izmaiņām, kā arī

-

lai izstrādātu jaunus mālu modificētus produktus, piemēram, lētus biopolimērmateriālus dažādu veidu atkritumu
reciklēšanai.

Dotajā darba posmā galvenā konstatācija ir sekojoša
-

mikrobioloģiskā mālu apstrāde ietekmē mālu-ūdens maisījumu plasticitātes/plūstamības izmaiņas, it sevišķi to
palielinot māliem ar relatīvi zemāku mālvielu saturu,

-

Spriežot pēc šķietamā blīvuma izmaiņām saķepinātiem keramikas paraugiem, šī apstrāde pazemina mālu
saķepināšanas temperatūru.

Jaunu keramikas produktu izstrāde [6-13] ir saistīta ar mālu, kā arī karbonātus saturošo izejvielu un kvarca smilšu
izmantošanu augsttemperatūras augstas stiprības blīvas mullīta–ZrO2 un kordierīta, kā arī porainas keramikas izstrādei,
pielietošanai paaugstinātās temperatūrās, t.sk., vides aizsardzībai no atejošo dūmgāžu piesārņojuma. Šīs keramikas izstrādes
(attiecīgi) ir raksturojamas ar paaugstinātu mehānisko (arī termisko) izturību un diferencētu plašu poru sadalījumu (2. un
3. attēls).
Ir jāatzīmē arī [10] kvarca smilšu bagātināšanas paņēmiena izstrāde Fe-jonu piemaisījumu samazināšanai, lai šīs smiltis
pielietotu augstvērtīga stikla/stikla šķiedras ražošanai.Secinājumi

Secinājumi
Ir dots īss pārskats par galvenajām pētījumu ievirzēm un rezultātiem Valsts pētījumu programmas 4 gadu posmā
apakšprogrammā ”Jauni keramikas materiāli un tehnoloģijas”.
Parādīta mālu ķīmiskās apstrādes ietekme uz keramikas saķepināšanas temperatūras samazinājumu par 200-300ºC
salīdzinot ar tradicionāli apdedzinātu, pie kuras keramikas materiāls iegūst pietiekami augstu spiedes izturību, kas pie
600ºC apdedzinātai keramikai no ķīmiski apstrādāta māla atkarībā no konkrēta māla un pielietotās ķīmiskās apstrādes
sasniedz lielumu ap 20 N/mm2.
Aptuveni kalkulējot energoresursu ekonomiju apdedzināšanas procesā un to salīdzinot ar tradicionāli nepieciešamo 9501000°C temperatūru, lai iegūtu spiedes stiprību 10-12 N/mm2 robežās, tā sastāda ap 120kcal/kg jeb 25-30% no kopējā
tehnoloģiskā procesa kurināmā siltuma patēriņa.
Mikrobioloģiskā mālu apstrāde ietekmē mālu-ūdens maisījumu plasticitātes/plūstamības izmaiņas, it sevišķi to palielinot
māliem ar relatīvi zemāku mālvielu saturu. Spriežot pēc šķietamā blīvuma izmaiņām saķepinātiem keramikas paraugiem,
šī apstrāde arī pazemina mālu saķepināšanas temperatūru.
Izstrādāti mullīta-ZrO2 augstas stiprības blīvi augsttemperatūras keramikas materiāli, pielietojot illīta mālus kā saķepināšanas
temperatūru pazeminošu piedevu.
Parādīta iespēja izstrādāt augsttemperatūras kordierīta keramiku pazeminātā temperatūrā, pielietojot Latvijas dolomītu un
mālu.
Pielietojot kvarca smiltis, karbonātus saturošas izejvielas un illītu mālus, iegūts augsttemperatūras poru saturošs keramikas
materiāls, ar relatīvi plašu poru sadalījuma makro- un mezo poru diapazonā.
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The State research program part “New ceramic materials and technologies” mainly was focused on
modification of the structure and properties of typical 2:1 clay minerals/clay (illite) by subjecting them to
chemical and biological impact in an attempt to change or «ruin» specific network-forming linkages among
Si-O and Al-O units with the purpose to obtain a wide specter of composites, including materials like geopolymers, active
additives that facilitate sintering process for production of high temperature dense and porous ceramic materials. Such
approach considerably is going to expand the existing and bring new knowledge on the changes that show typical illite, clay
mineral structures and accordingly changes of clay properties under the influence these factors as well as demonstrate the
opportunities of unconventional processing methods for obtaining of new innovative products.
Objective of the research is connected with the exploration of mineral raw materials of Latvia (clays, quartz sand and
carbonates containing rocks) to investigate their characteristic properties and application for obtaining of new scientifically
and economically reasoned, environmentally friendly high- and low- temperature ceramic materials and their technologies.
Development concept of these investigations was based on the established mechanical, chemical, thermal and biological
processes taking place in the Earth crust.
This aim was put as a ground not only for the four year investigation period. The first period involves a number of challenges
which are realized in definite order for every specific area:
-

investigation of application potentialities of the known mineral raw material deposits as well as identification and
estimation of the new ones,

-

detailed research of the properties of mineral raw materials,

-

development of innovative low- and high-temperature porous and dense ceramic materials on the basis of mixed
compositions with partial raw material additive to enhance, mainly sintering process and to save the energy
resources.

It is demonstrated that chemical treatments of clays remarkably decrease sintering temperature of ceramics for 200-300 oC
in comparison with traditional technology. The obtained ceramic products reaches sufficiently high compressive strength
~ 20 N/mm2 and even higher. That could give the economy of 25-30% of total fuel costs.
It is shown that microbiological treatment of the clays has influence on the changes of plasticity/flowability of clay-water
mixture especially increasing plasticity of the clays with relatively lower content of clayey substance.
It is developed the mullite-ZrO2 dense high-temperature ceramic materials applying illite clays as additive for decreasing
of the sintering temperature. These oxide ceramic materials are characterized by high compressive strength which reaches
values up to 300MPa by using spark plasma sintering and up to 120 MPa using conventional sintering. There is progress
also for obtained high-temperature cordierite ceramic at lowered temperature using different dolomites and clays of Latvia,
as well as high-temperature porous ceramic material with comparatively wide pore distribution in the range of micro- and
mezo pores using quartz sand, carbonates containing raw materials and illite clays.
The obtained results are published in 14 scientific papers cited of Scopus, EBSCO, ProQuest and Viniti data basis and
protected by 3 Latvian patents as well as reported on 15 International Conferences and Congresses. In accomplishment of
this work were involved bachelor and master degree students and one PhD student. The obtained results of students are
summarized in respective 10 works and presented.
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AUGSTI PORAINA ŠŪNU KERAMIKA NO LATVIJAS IZEJVIELĀM
UN TO ALTERNATĪVA IZMANTOŠANA
HIGHLY POROUS HONEYCOMB CERAMIC FROM LATVIAN RAW
MATERIALS AND THEIR ALTERNATIVE APPLICATION
Visvaldis Švinka, Ruta Švinka*, Andris Cimmers

Rīgas Tehniskā universitāte, Silikātu materiālu institūts, Rīga, Latvija
Riga Technical University, Institute of Silicate Materials, Riga, Latvia
* svinka@ktf.rtu.lv

Apakšprojekta mērķis – izstrādāt tehnoloģijas jaunu keramikas produktu iegūšanai no Latvijas
māliem. Rezultāti dod iespēju paplašināt produktu sortimentu, kas iegūstams no Latvijas māliem,
paaugstinot to iespējamo pievienoto vērtību, ļauj novērtēt esošos un paplašinot priekšstatus par Latvijas
māliem, to īpašībām un izmantošanas iespējām. Pētījumos izmantoti vairāku līdz šim ļoti maz pētītu
gan devona, gan kvartāra ģeoloģisko periodu atradņu māli. Pētījumi veikti divos pamatvirzienos:
izstrādāta tehnoloģija keramzīta (šūnainas keramikas) iegūšanai ar vienstadijas paņēmienu un
paplašināta līdz šim zināmā Latvijas izejvielu bāze keramzīta ražošanai un izstrādāts paņēmiens porainu
keramikas granulu iegūšanai no dažādiem Latvijas māliem un aprobēta to ieguve ražošanas apstākļos
(SIA „Lielauces ceplis”), kā arī noteikta dažādās temperatūrās apdedzinātu keramikas granulu sorbcijas spēja.

Darba metodika
Apakšprojekta realizācijai sadarbībā ar LU ģeologiem izmantoti Latvijas devona un kvartāra māli no dažādiem Latvijas
reģioniem. Keramzīta (šūnu keramikas) iegūšanai izmantoti kvartāra māli no Prometeja, Apriķu, Lažas un Ceplīšu
(Kurzeme), Baiku (Vidzeme), Šļūcenieku (Zemgale) un Nīcgales (Latgale) atradnēm, devona māli no Liepas, Tūjas, Planču
un Skaņkalnes (Vidzeme), Kupravas (Latgale) un juras (Strēļi, Kurzeme) atradnēm. Mālu sastāvs noteikts ar ķīmiskās
analīzes metodi, apdedzināšanas laikā notiekošie procesi analizēti ar diferenciālās termiskās analīzes metodi. Iegūstamā
materiāla porainības un uzpūšanās palielināšanai apdedzināšanas procesā māliem pievienotas izdegošās piedevas 2
masas%: atstrādātas minerāleļļas vai sijātas koksnes skaidas (Ø≤2 mm).
No māliem ar piedevām sagatavota plastiska masa un izveidoti cilindrveida paraugi. Pēc izžāvēšanas tie apdedzināti
vienpakāpes vai divpakāpju režīmā. Vienpakāpes režīmā paraugi ievietoti līdz 1150 vai 1200oC (atkarībā no izmantojamiem
māliem) uzkarsētā krāsnī un izturēti 10 minūtes, pēc tam granulas uzreiz izņemtas no krāsns un atdzesētas gaisā. Divpakāpju
režīmā izžāvēti paraugi vispirms uzkarsēti līdz 600, 700 vai 800oC un pēc tam pārvietoti citā krāsnī, kura uzkarsēta līdz
1150 vai 1200oC un izturēti attiecīgajā temperatūrā 10 minūtes. Tad paraugi izņemti uzreiz no krāsns un atdzesēti gaisā.
Iegūtajām keramzīta granulām noteikta tilpuma masa, uzpūšanās koeficients (tilpuma palielināšanās apdedzināšanas
laikā). Izejvielu un iegūtā materiāla fāžu sastāva analīzei izmantota rentgena staru difraktometrija, poru izmēru sadalījuma
un īpatnējās virsmas noteikšanai izmantota dzīvsudraba porozimetrijas un slāpekļa adsorbcijas metodes.
Otrs apakšprojekta virziens saistīts ar porainu keramikas granulu iegūšanu, kas būtu izmantojamas dažādiem sorbcijas
procesiem, piem., notekūdeņu attīrīšanai, ūdens kvalitātes uzlabošanai, mikrobioloģiskos procesos. Granulas izgatavotas no
plastiskas mālu masas ar 3 masas% koksnes skaidu piedevu ar ekstrūzijas paņēmienu. Granulas pēc izžāvēšanas apdedzinātas
4 dažādās temperatūrās: 700, 800, 900 un 1050oC ar temperatūras celšanas ātrumu 300oC/h un paraugu izturēšanas laiku
apdedzināšanas temperatūrā 1 stundu. Paraugi atstāti krāsnī līdz atdzišanai. Paraugu raksturošanai izmantotas tās pašas
metodes, kas keramzīta gadījumā. Granulām noteikta adsorbcijas spēja attiecībā uz savienojumiem ar jonu un molekulāro
saiti atkarībā no izturēšanas laika attīrāmajā šķīdumā.

Eksperimentālā daļa un rezultāti
Jauna keramzīta ražošanas tehnoloģija
Porainas, vieglas keramikas pildvielas keramzīta iegūšana paātrinātā ražošanas ciklā analizēta no ražošanas enerģijas
ekonomijas viedokļa. Izstrādāts tehnoloģisks paņēmiens keramzīta iegūšanai no māliem ar paaugstinātu liesinošo piedevu
saturu. Par šo tehnoloģiju saņemts Latvijas patents [1]. Izstrādātais paņēmiens ievērojami saīsina termiskās apstrādes
ciklu (1. attēls) un paplašina šī materiāla ražošanai piemēroto izejvielu bāzi salīdzinājumā ar agrākiem priekšstatiem par
keramzīta ražošanas tehnoloģiju ar divstadiju paņēmienu. Piedāvātā tehnoloģiskā procesa ilgums saīsinās 4 reizes.
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1. attēls. Keramzīta apdedzināšanas līknes: 1 – ar vienstadijas paņēmienu; 2 – ar divstadiju paņēmienu.

Sadarbībā ar LU ģeologiem novērtētas Tūjas un Kupravas devona mālu dažādu slāņkopu selektīvās īpašības, kas ļauj
paredzēt iespējas dažādas kvalitātes keramzīta ražošanai. Piemēram, iespējama paaugstinātas stiprības keramzīta iegūšana
no Kupravas māliem ar Fe2O3 saturu 8 – 9 % bez papildus izdegošām piedevām. Noteikts, ka Tūjas atradnes noteiktas mālu
slāņkopas ir piemērotas mehāniski izturīga tumšas krāsas blīvu klinkera materiālu ieguvei. Tūjas mālu klinkerēšanās un
blīvas saķepšanas intervālu stabilizē un paplašina silimanīta veidošanās apdedzināšanas procesā, kas ir līdz šim pirmo reizi
konstatēts oriģināls fizikāli ķīmisks process devona mālu apdedzināšanas rezultātā.
No keramzīta ražošanas viedokļa noskaidrots, ka blakus jau zināmām mālu atradnēm, kas izmantojamas keramzīta
ražošanai ar divpakāpju tehnoloģiju, vieglo keramikas pildvielu ražošanai ir piemēroti arī mazplastiski devona māli ar
liesinātāju saturu 40 – 60 %, kā arī kvartāra Prometeja atradnes māli ar dzelzs oksīda saturu 8 – 9 %. Pēc laboratorijas
apstākļos izstrādāta testa keramzīta veidošanās process divstadiju tehnoloģijā pārbaudīts rindai zināmu un jaunu atradņu
kvartāra māliem: Nīcgale, Laža, Prometejs, Šļūcenieki, Lielauce, Progress, Apriķi. Šie māli ir piemēroti sevišķi viegla
keramzīta iegūšanai, kura tilpuma masa ≤ 0,4 g/cm3. Kvartāra mālu izmantošanas tehnoloģisks trūkums ir ļoti īss uzpūšanās
– deformēšanās temperatūru intervāls, kas apgrūtina keramzīta ražošanas procesu.
Devona māli (Tūja, Liepa, Planči, Skaņkalne) ir piemēroti vienpakāpes ātrās termiskās apstrādes procesam. Šūnu
keramikas veidošanās process Latvijas devona, juras un kvartāra mālos notiek atšķirīgi. Atkarībā no mālu ķīmiskā un
mineraloģiskā sastāva un nepieciešamajām iegūstamā materiāla īpašībām jāizvēlas noteikts termiskās apstrādes režīms,
piedevu daudzums un veids. No devona perioda māliem, no kuriem šajā darbā izmantoti Liepas un Planču atradņu māli,
ar nelielu izdegošo piedevu daudzumu vienpakāpes režīmā iespējams iegūt vieglas porainas granulas. Kā rāda termiskās
analīzes līkņu izmaiņas raksturs, devona mālos kausējuma veidošanās process sākas virs 900˚C un norit divos posmos,
starp kuriem notiek jaunu kristālisko fāžu veidošanās. No Latvijas karbonātus saturošiem kvartāra māliem, ja tajos dzelzs
(III) oksīda saturs ir 6-7 masas %, iespējams iegūt vieglas šūnainas struktūras granulas arī bez izdegošām piedevām vai arī
izdegošo piedevu daudzums ir neliels. Analizēta dažos Latvijas mālos piemaisījumu veidā sastopamo mikroklīna un albīta
ietekme uz porainas struktūras veidošanos keramikā ātrās apdedzināšanas procesā. Konstatēts, ka 3-5masas% mikroklīna
vai albīta klātbūtne mālu putekļu frakcijā nodrošina šādu mālu noderīgumu vienpakāpes keramzīta iegūšanas procesam.
Izmantojot par piedevām dažādas izdegošas organiskas piedevas, konstatēts, ka, salīdzinot ar fosilajām piedevām (atstrādāta
minerāleļļa), vislabākos rezultātus nodrošina dabas produkti, piem., koksnes skaidas. Sadegšanas rezultātā tās samazina
materiāla deformācijas jutīgumu, stabilizē piroplastiskā stāvokļa intervālu un palielina poru izmērus materiālā. Pētījumu
rezultātā ir noskaidrots, ka ir iespējams paplašināt keramzīta tipa produkcijas sortimentu, iegūstot. materiālus ar atšķirīgām
īpašībām un iespējamo pielietojumu:
•

Vieglas granulas ar tilpuma masu ≤ 0,4 g/cm3 celtniecības materiāliem ar samazinātu siltuma vadītspēju no
Prometeja un Apriķu māliem, piem., keramzītbetonam;

•

Vieglās pildvielas ar paaugstinātu mehānisko izturību, kas izmantojamas konstrukciju betonā ar samazinātu
siltuma vadītspēju no Liepas un Kupravas māliem;

•

Vieglās granulas ar tilpuma masu ≤ 0,5 g/cm3, kas ilgi saglabā peldēt spēju un ir piemērotas aizsargbarjeru
izveidošanai ūdens tilpnēs, jo uzsūc piesārņojumu.

Keramikas granulas vides tehnoloģijām
Izstrādāts paņēmiens porainu keramikas granulu iegūšanai no dažādiem māliem un aprobēta to ieguve ražošanas apstākļos
(SIA „Lielauces ceplis”). Granulas izžāvētā veidā izmantojamas kā sorbents dzīvnieku mītnēs vai kā augsnes uzlabotājs
mitruma un minerālo piedevu regulēšanai. Termiski apstrādātas granulas analizētas no to sorbcijas spējas atkarībā no
izejvielu ķīmiskā, granulometriskā un mineraloģiskā sastāva, no apdedzināšanas temperatūras, no iegūtā materiāla
porainības un īpatnējās virsmas laukuma. Sorbcijas īpašības noteiktas apdedzinātām Lažas un Progresa kvartāra mālu un
Liepas, Kupravas un Planču devona mālu granulām. Dažādās temperatūrās apdedzinātu Lažas mālu granulu sorbcijas spēja
attiecībā uz joda (molekulārs savienojums) sorbciju atkarībā no sorbcijas laika parādīta 2. attēlā.
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2. attēls. Joda adsorbcija no 0,01 n šķīduma ar dažādās temperatūrās apdedzinātām Lažas mālu granulām.

Neatkarīgi no pētīto mālu ģeoloģiskā vecuma (kvartāra vai devona māli), labākās sorbcijas īpašības ir tām granulām,
kas apdedzinātas 800 - 900˚C temperatūrā. Savstarpēji salīdzinot devona un kvartāra mālus, labākās sorbcijas īpašības
uzrāda kvartāra mālu keramikas granulas, kurām ir lielāks īpatnējās virsmas laukums salīdzinot ar tajās pašās temperatūrās
apdedzinātām devona mālu granulām. Granulu sorbcijas spēja ir atkarīga arī no sorbējamās vielas rakstura (vielas ar
molekulāru vai jonu saiti), no jona vai molekulas izmēra, kā arī no tā, kāds ir vides pH ūdenī iemērktām granulām. Kvartāra
mālu 700 – 900˚C temperatūrā apdedzinātu granulu immersija ūdenī uzrāda bāzisku vidi, kas saistīts ar kvartāra mālu
mineraloģisko sastāvu, t.i., šajos mālos piemaisījumu veidā atrodamo kalcītu (CaCO3) un dolomītu (CaCO3.MgCO3), kuri
temperatūrās līdz 900˚C sadalās. Pateicoties Ca(OH)2 veidošanai, ūdenī rodas bāziska vide, kas arī ir viens no faktoriem,
kas ietekmē granulu sorbcijas spēju. Salīdzinot dažādu kvartāra mālu keramikas granulu sorbcijas spēju, konstatēts, ka to
ietekmē arī mālu granulometriskais sastāvs (mālu minerālu daudzums pašā izejvielā).
Porainas devona mālu (Liepas un Planču) granulas ar reljefu (negludu) virsmu savukārt izmantotas mikrobioloģijas
tehnoloģijām baktēriju imobilizācijai. Palielinoties granulu īpatnējai virsmai, palielinās baktēriju kultūru adhēzijas spēja
un, pateicoties ilglaicīgākai mitruma saglabāšanas spējai porainā keramikas materiālā, salīdzinot ar brīvu šķidruma virsmu,
ilgāku laiku saglabājas baktēriju koloniju dzīvotspēja, kas savukārt pozitīvi ietekmē procesus mikrobioloģijas tehnoloģijās.
Šim mērķim vislabāk atbilst Liepas un Planču mālu granulas, kas apdedzinātas 1050˚C temperatūrā, kuru porainība ir 3040% un, tās iemērcot ūdenī, vides pH ir 6-7.
Savukārt 700-900˚C temperatūrā apdedzinātas kvartāra mālu granulas uzlabo attīrāmā ūdens antibakteriālās īpašības un
tādēļ to izmantošana ūdens attīrīšanai vienlaicīgi uzlabo arī tā mikrobioloģiskās īpašības.
Turpmāk būtu nepieciešams zinātniski izpētīt vēl citas iespējas keramzīta izmantošanai, piem., ceļu būvē pēc Somijas
piemēra, kas ļauj novērst ceļu segumu deformāciju pavasaros, kā arī eksperimentāli to pārbaudīt saldēšanas un atkausēšanas
ciklos.
Nepieciešams palielināt poraino granulu no Latvijas māliem adsorbcijas spēju ar dažādiem ķīmiskiem un fizikāliem
paņēmieniem.

Secinājumi
Ir izpētītas iespējas paplašināt izejvielu bāzi keramzīta ražošanai Latvijā, salīdzinot ar agrākiem pētījumiem.
Izstrādāta jauna tehnoloģija keramzīta ražošanai, kas ļauj saīsināt keramzīta apdedzināšanas ilgumu 4 reizes. Izpētīti
nosacījumi, kādi jāievēro izmantojot jauno energoefektīvo tehnoloģiju. Keramzīta ražošanai ar vienstadijas paņēmienu
izmantojami liesāki māli vai liesinošas piedevas trekniem māliem. Apdedzināšanas laikā rodas šķidrā fāze, kuras sastāvam
un daudzumam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz keramzīta īpašībām.
Keramikas granulu porainībai un īpatnējās virsmas lielumam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz šo granulu sorbcijas spēju, bet
granulu iegūšana no devona vai kvartāra māliem nosaka to noderību pretējos mikrobioloģiskos procesos.

Pateicības
Apakšprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu materiālu
institūtā pateicoties Valsts pētījumu programmas finansiālajam nodrošinājumam.
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HIGHLY POROUS HONEYCOMB CERAMIC FROM LATVIAN
RAW MATERIALS AND THEIR ALTERNATIVE APPLICATION
Visvaldis Svinka, Ruta Svinka*, Andris Cimmers

Riga Technical University, Institute of Silicate Materials, Riga, Latvia
* svinka@ktf.rtu.lv

The goal of subproject is a development of technologies for the producing of new ceramic products from Latvian clays.
Results of these investigations are given possibility to estimate properties of well known and new deposits of Latvian clays
for producing of some new materials and produce materials with high added value. Investigations are carried out in two
general directions: I – developed technology of expanded clay pellets producing in one stage process compared to well
known two stages technology and extend the till now noted amount of clay deposits proper to producing of expanded clay;
II – developed method for producing of porous clay ceramic pellets for environment technologies and determined sorption
activity of some fired Devonian and Quaternary clay pellets.
In the both kinds of porous ceramic materials the additive of combustible substances in amount of 2wt% are used. Pellets
are shaped from plastic ceramic mass. General difference by producing of these porous ceramic materials is in the use of
clays from various type deposits, producing technology and properties of finished products.
The producing of expanded clay pellets by our one stage technology (Latvian patent No. 14291 B) is four time shorter to
traditional two stages technology. It is possible to produce such materials from Quaternary clays also by new technology by
addition of some other minerals such as quartz sand or feldspars. In result of our investigations was determined possibility
to produce various assortments of expanded clay pellets with different properties and use possibility:
a) Lightweight pellets with bulk density < 0.4 cm3/g for lightweight concrete with diminished thermal conductivity
from some Quaternary clay;
b) Lightweight filling materials with heightened mechanical strength for construction concrete with diminished
thermal conductivity;
c) Lightweight pellets with bulk density < 0.5 cm3/g with long-scale float ability usable for pollution aggregation on the
water surface.
Porous clay ceramic were fired at 700-1050°C temperature and investigated for water purification from pollutants with
molecular and ionic bond. Devonian and Quaternary Latvian clays were used. Sorption ability depends on the firing
temperature, porosity and specific surface area of pellets as well as type of pollutants. The best sorption ability was established
for the clay pellets fired at temperature 700-900°C concerning all types of pollutants. Compared together various types of
pollutants, the best sorption ability of these pellets demonstrate concerning pollutants with molecular bond. Pellets of
Quaternary clays in water immersion show basic medium.
All these pellets were investigated in microbiological technologies. Pellets produced from Devonian clays were usable for
the immobilisation of some bacteria, but pellets produced from Quaternary clays contrary were usable for the disinfection
of impure water together with sorption of pollutants.
In future, there will be investigated other methods of modification of expanded clay and more possibilities for using of such
pellets, for example, for building of motorways similar to experience in Finland. Similarly, in future activation of sorption
ability with some chemical and physical technique will be carried out.
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KŪDRAS ĪPAŠĪBAS UN TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS SORBCIJAS
PROCESOS UN HUMUSVIELU IEGŪŠANAI
PROPERTIES OF PEAT AND PEAT APPLICATION AS SORBENT
AND AS A SOURCE OF HUMIC SUBSTANCES
Māris Kļaviņš*, Artis Robalds, Diāna Dūdare, Linda Ansone,
Jānis Krūmiņš, Dmitrijs Poršņovs

Vides zinātnes nodaļa, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
Department of Environmental Science, Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Riga, Latvia
*
maris.klavins@lu.lv

Pētījuma ietvaros veikta augstā un zemā kūdras un no tās izdalītu humusvielu kompleksas raksturošanas
metodoloģijas izstrāde veicot to multiparametru izpēti. Raksturots metālu akumulācijas raksturs kūdrā un
no tās izdalītās humusvielās, pilnos kūdras profilos. Raksturotas metālu sorbcijas spējas uz kūdras un tās
humusvielām. Izstrādātas hibrīdsorbentu sintēzes metodes, kūdru modificējot ar dzelzs (okso)hidroksīdiem,
oksiapatītu un pierādīta to izmantošanas efektivitāte gan metālu joni (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Cr3+, Tl+, Ag+ un
citi), gan metaloīdu (As(V), As (III), Sb(V) un citu) un nemetālu (PO3-4 un citi sorbcijai). Iegūto sorbentu
sorbcijas kapacitāte ir desmitiem reižu augstāka nekā izejas kūdras sorbcijas kapacitāte. Raksturoti iegūtie
sorbenti, izpētītas to izmantošanas iespējas statiskā un dinamiskā režīmā, sorbcijas procesa termodinamika
un kinētika. Veicot kūdras zemtemperatūras pirolīzi iegūts uz kūdras bāzēts sorbents, kas izmantojams naftas
un tās produktu sorbcijai vispirms ar tiem piesārņotu ūdeņu attīrīšanai.
Purvu un kūdras resursiem ir būtiska nozīme Latvijas tautsaimniecībā un dažādu ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā.
Purvi Latvijā aizņem 11 % no valsts kopplatības, resursu izpēte veikta 68000 purvos. Kūdras krājumi purvos Latvijā ir
aptuveni 1500 milj. tonnu un Latvijā ir ~0,4 % no pasaules kūdras krājumiem, bet pārrēķinot uz kūdras krājumiem uz
iedzīvotāju Latvija ir 8. vietā pasaulē. Rūpnieciska kūdras ieguve un purvu izpēte Latvijā sākās pēc neatkarīgas valsts
nodibināšanas 1918. gadā. Mūsdienās. Kūdras ieguvei izmantojami aptuveni 500 purvi, kuros rūpnieciski izmantojamie
kūdras krājumi ir 330 milj. tonnas. Tātad kūdra uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem dabas resursiem Latvijā. Latvijā
iegūtā kūdra galvenokārt tiek eksportēta izmantošanai dārzkopībā, lauksaimniecībā, bet arī enerģētikā turklāt visas šīs
produktu kategorijas uzskatāmas par zemas pievienotās vērtības produktu grupām. Tajā pat laikā, valstīs ar ievērojamiem
kūdras resursiem attīstās intensīvi pētījumi, lai attīstītu jaunas kūdras lietojumu jomas, kas ļautu nodrošināt vides
aizsardzības uzdevumu risinājumus, bet tajā pat laikā sekmētu tautsaimniecības attīstību. Inovatīvo kūdras lietojuma
jomu vidū atzīmējama nepieciešamība veikt kūdras īpašību viendabības izpēte, lai tiktu nodrošināta kūdras rūpniecisko
izmantošanu, kūdras humusvielu izpēti, kūdras kvalitātes izpēti, īpaši ņemot vērā tās izmantošanas iespējas bioloģiskajā
lauksaimniecībā. Atzīmējamas arī kūdras izmantošanas iespējas sorbcijas procesos.
Valsts pētījumu programmas apakšprojekta uzdevums ir veikt kūdras un tās humusvielu īpašību kompleksas izpētes
metodoloģijas izstrādi realizējot augsto un zemo purvu kūdras sastāva izpēti, metālu akumulācijas izpēti kūdrā, augsto
purvu kūdras humusvielu preparatīvu daudzumu izdalīšanu un raksturojumu, kā arī veicot kūdras un tās modifikācijas
produktu (hibrīdsorbentu) sintēzi un sorbcijas izpēti attiecībā pret metālu, nemetālu un metaloīdu joniem, iegūto sorbentu
raksturojumu.

Eksperimentālā daļa
Pētījumā izmantota gan augstā, gan zemā purva kūdra, veicot gan preparatīvu paraugu ievākšanu (līdz 50 kg), gan
kūdras pilnu profilu ievākšanu. Kūdra un tās profili raksturoti nosakot tās botānisko sastāvu, sadalīšanās pakāpi, vecumu
(izmantojot 14C datēšanu). Kūdras profilus sadalot 5 cm slāņos tajos tika noteikts metālu saturs, izmantojot atomabsorbcijas
spektrometriju. No kūdras slāņiem un liela apjoma paraugiem tika izdalītas humusvielas. Kūdras humusvielas tika
raksturotas nosakot to elementsastāvu (CHNS), funkcionālās īpašības (COOH, OH), metālu saturu, izmantojot pilnīgas
atstarošanas rentgenfluorescenci. Kūdras humusvielas tika raksturotas izmantojot spektroskopiskās izpētes metodes (UV,
fluorescences ierosināšanas-emisijas, sinhronās skanēšanas spektri, FTIR, 1H KMR, 13C CP MAS KMR spektrus).
Kūdras hibrīdsorbenti tika sintezēti to modificējot ar dzelzs (okso)hidroksīdiem, oksiapatītu. Iegūtie sorbenti tika raksturoti
nosakot to elementsastāvu, īpatnējo virsmu (BET metode), uzņemot attēlus skenējošā elektronmikroskopā. Metālisko
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elementu jonu (Pb2+, Cu2+, Cr3+, Tl+, Ag+ un citu), metaloīdu (As (V), As(III), arsēnorganiskie savienojumi, Sb(V), Sb(III),
Te(IV)) un nemetālu jonu sorbcija tika pētīta statiskā un dinamiskā režīmā, iegūstot sorbcijas izotermas, nosakot sorbcijas
modeli, raksturojot sorbcijas termodinamiskos parametrus.

Rezultāti
Salīdzinoši ar augstā purva kūdru pētītas zemā purva kūdras īpašības, tās sastāvs (elementssatāvs, botāniskais sastāvs
humifikācijas pakāpe, termiskās sadalīšanās procesi, izmantojot termogravimetriju), īpašību sadalījums kūdras profilā,
līdz ar to sekmējot līdz šim mazizmantotā resursa izmantošanas iespējas. Raksturota zemā purva kūdras viendabīguma
pakāpe, kas ir nozīmīgi uzsākot kūdras rūpniecisko izmantošanu. Pierādīts, ka zemā purva kūdrā metālu un minerālvielu
koncentrācijas ir ievērojami augstākas nekā augstā purva kūdrā, turklāt metālu sorbcija (piemēram, smago metālu jonu
saistīšana) notiek aizvietojot Ca, Mg, K, Na jonus, bet no otras puses, zemā purva kūdra ir ar ievērojami augstu buferkapacitāti
un to tās iespējams izdalīt ar augstu iznākumu humusvielas. Kūdras izmantošanas iespējas lielā mērā ir atkarīgas no
metālu satura tajā un spējām mijiedarboties ar metāliem. Metālu satura sadalījums kūdras profilā un to tām izdalītām
humīnskābēm pierāda izteikti 3 zonu esamību un atšķirības zonu sadalījumā vertikālā griezumā (1. attēls): augšējais slānis,
kurā dominē izteikti antropogēnas izcelsmes zona; vidējais slānis, kurā metālu koncentrāciju ietekmē metālu akumulācijas
spējas un apakšējais slānis, kurā metālu koncentrācijas nosaka ģeogēnie faktori un metālu koncentrācija gruntsūdeņos.

1. attēls. Metālu (Zn, Fe) koncentrāciju sadalījums purva kūdrā un no tās izdalītās humusvielās.

Raksturota zemā purva un augsta purva humusvielu sastāvs un to sadalījums kūdras profilā. Pētītas kūdras humusvielu
ģenēzes likumsakarības. Ņemot vērā to, ka augstā purva kūdra veidojas sadaloties sūnaugiem un to, ka sūnaugu sastāvā
(kā to pierāda FTIR, Py-GC/MS, 13C KMR spektri) dominē ogļhidrāti, bet lignīna daudzums ir niecīgs parādās atšķirības
starp augstā un zemā purvu kūdru un attiecīgi no tām izdalītām humusvielām. Kūdras humusvielu diaģenēzes process
ietekmē to struktūru un atkarību no kūdru veidojošās veģetācijas. Pētīti faktori, kas ietekmē kūdras humifikāciju un
kūdras humīnskābju veidošanās procesus un humusvielu izmantošanas iespējas. Ņemot vērā pierādītās kūdras humusvielu
veidošanās likumsakarības vispirms atzīmējamas ievērojamās atšķirības iespējamajās humusvielu izmantošanas jomās,
vispirms ņemot vērā augsto ogļhidrātu struktūru degradācijas produktu klātbūtni tajās, ievērojami ātrāku kūdras
humusvielu bioloģiskās degradācijas procesu intensitāti, līdz ar to ietekmējot izmantošanas iespējas lauksaimniecībā, bet
nodrošinot izmantošanas iespējas citās jomās.
Par nozīmīgu un perspektīvu kūdras izmantošanas jomu uzskatāma tās izmantošana metālu jonu sorbcijai, uzskatot par
perspektīviem risinājumiem komunālo un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu, kā arī pielietošanu mākslīgo mitrzemju
izveidei. Gan augstā, gan zemā tipa kūdru raksturo augsta spēja saistīt metālisko elementu jonus atkarībā no to valences
un koordinācijas pakāpes, turklāt sorbcijas kapacitāte var sasniegt līdz 100 mg/g kūdras. Izstrādāti risinājumi ar metāliem
piesātinātas kūdras reciklēšanai, kā arī izmantošanai kolonnu procesos.
Lai attīstītu jaunas kūdras izmantošanas jomas uzsākta kūdras modifikācijas risinājumu izstrāde veicot kūdras modifikāciju
ar organiskiem un neorganiskiem materiāliem – hibrīdsorbentu sintēze. Hibrīdsorbentu sintēze nodrošina kūdras
izmantošanas priekšrocību apvienojumu ar to modificēšanai izmantoto materiālu īpašībām, piemēram, augstās kūdras
īpatnējās virsmas, sorbcijas spējas kombināciju ar modificējošā materiāla īpašībām, piemēram, mehāniskās izturības
paaugstināšanu, kas ir nozīmīgi kolonnas procesos, bet vienlaikus būtiski izmainot un paplašinot sorbcijas rādītājus
(kapacitāti) un sorbējamo vielu spektru. Ņemot vērā vides piesārņojuma saistīšanas aktualitāti, vides rekultivācijas virzienu,
iegūti ar dzelzs (okso) hidroksīdiem un oksiapatītu modificēta kūdra, veikta tās īpašību izpēte un īpašību raksturojums.
Kūdras modifikācija veicot hibrīdsorbentu sintēzi ļauj saglabāt kūdras augsto īpatnējo virsmu, jeb pat to paaugstināt,
vienlaikus nodrošinot augstu spēju saistīt metālus. Īpaši atzīmējama kūdras hibrīdsorbentu spēja saistīt fosfātjonus, kas ir
nozīmīgi notekūdeņu attīrīšanas risinājumu nodrošināšanai, kā arī V, VI grupas metaloīdus (2. attēls), īpaši tādas toksiskas
vielas, kā As (V), As (III), arsēnorganisko savienojumus, antimona un telūra savienojumus. Veikta detalizēta sorbcijas
procesu termodinamikas un kinētikas izpēte, raksturots sorbcijas mehānisms un noteikts tās modelis.
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2. attēls. Metaloīdu (arsēna, antimona un telūra) un nemetālu (fosfātjonu) savienojumu sorbcija uz kūdras hibrīdsorbentiem un
nemodificētas kūdras.

Nozīmīga vidi piesārņojošo vielu grupa ir nafta un tās produkti. Lai izstrādātu sorbentus ar naftas produktiem piesārņotas
vides rekultivācijai piedāvāts veikt kūdras apstrādi ar silīcijorganiskiem savienojumiem, ķīmisku modificēšanu. Tomēr
naftas un tās produktu sorbcijas nodrošināšanai par efektīvāko risinājumu uzskatāma zemtemperatūras kūdras pirolīze,
kaut arī kūdras aktīvā ogle nodrošina augstāku sorbcijas kapacitāti.

Secinājumi
Kūdra uzskatāma par nozīmīgu Latvijas dabas resursu, kuras īpašības paver iespējas to izmantot par augstas pievienotās
vērtības produktu humusvielu ražošanas izejvielu, turklāt kūdras humusvielas raksturo rinda īpašību, kas tās atšķir no
citiem avotiem iegūtām humusvielām. Kūdra kā resurss (gan augstā, gan zemā tipa kūdra ir ar rūpnieciskai izmantošanai
standartizējamām īpašībām un nozīmīgiem izmantošanas mērķiem homogēnu sastāvu. Perspektīva ir kūdras izmantošana
sorbcijas procesos. Gan augstā, gan zemā purva kūdra nodrošina efektīvu smago metālu sorbciju, turklāt izmantotais
sorbents ir reciklējams. Kūdras zemtemperatūras pirolīze (līdz 250 C) paver iespējas iegūt naftas un tās produktu sorbentu.
Kūdras modifikācija (hibrīdsorbentu iegūšana paver iespējas iegūt materiālus ar uzlabotām mehāniskām īpašībām,
paaugstinātu sorbcijas kapacitāti un nodrošina spējas saistīt vielas, kuras izejas kūdra sorbēt nespēj, līdz ar to nodrošinot
pilnīgi jaunas izmantošanas iespējas.
Veiktie pētījumi ļauj identificēt perspektīvākos turpmāko pētījumu virzienus:
1. Hibrīdsorbentu izstrādes iespēju tipināšana apvienojot vienā materiālā minerālu (dzelzs, alumīnija un citu elementu
oksīdi, hidroksīdi, mālieži un citi). Biomasas sorbentu un nanomateriālu sorbcijas īpašību integrēšana vienā
materiālā;
2. Enterosorbentu iegūšanas iespēju izpēte, orientējoties uz materiāliem hemodialīzei, metālu un fosfora enterosorbcijai;
3. Kūdras sorbentu pusrūpnieciskas un rūpnieciskas izmantošanas iespēju izpēte, vispirms izmantošana dinamiskos
procesos, orientējoties uz speciālu notekūdeņu attīrīšanu un vidēja apjoma notekūdeņu pārstrādi;
4. Kūdras sorbentu (pēc to izmantošanas) reciklēšanas iespēju izpēte;
5. Kūdras humusvielas, kūdras un kūdru veidojošo sūnaugu vaski un to inovatīvas izmantošanas iespējas;
6. Kūdras kā resursa kvalitātes un izmantošanas iespēju izvērtējums un apjoma, izmantošanas potenciāla novērtējums;
7. Purvu un kūdras resursu izmantošanas iespēju un inovatīvu izmantošanas risinājumu izpēte;
8. Latvijas ūdeņu resursu kvantitatīvais un kvalitatīvas novērtējums un izpēte. Latvijas ūdeņi kā pasaules tirgū augstas
konkurētspējas prece. Gruntsūdeņu ķīmiskais sastāvs un to krājumi, izmantošanas iespējas dažāda lietojuma dzeramā
ūdens sagatavošanai (dzeramais ūdens, minerālūdens, minerālūdens ar funkcionālās pārtikas ingredientiem un citi).
Dažādas izmantošanas jomu gruntsūdeņu resursi. Gruntsūdeņu kvalitātes aizsardzība. ES likumdošanas prasību
ievērošanas nodrošināšana ūdeņu resursu aizsardzības nodrošināšanai.

Pateicības
Izsaku pateicību Latvijas Kūdras biedrībai, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļas
darbiniekiem un Valsts Pētījumu programmas dalībniekiem.
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PROPERTIES OF PEAT AND PEAT APPLICATION AS SORBENT
AND AS A SOURCE OF HUMIC SUBSTANCES
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Peat is one of significant natural resources in Latvia, but dominantly it is used for production of low-added-value products.
The aim of this project was to study raised and low moor peat properties in Latvia, peat diagenesis and peat humic
substances as well as possibilities to develop peat based sorbents. As strong natural sorbent is peat affecting development of
geochemical barriers for element flows and supporting development of natural trace element archives. Peat is characterised
by a developed, complex pore system due to its main component – partially decomposed moss organic debris. The porosity
ratio of peat is up to 95%, and the value of its specific surface area is usually greater than 200 m2 per g. Peat is a prospective
material for oil sorption because it has such advantages as low cost, biodegradability and relatively high parameters of
specific surface area and porosity. We have studied the sorption characteristics of high-moor peat with different botanical
compositions and levels of decomposition, as well as the effect of thermal treatment on the oil sorption capacity, buoyancy
and water sorption capacity of peat in comparison with the effect achieved by means of other methods of peat modification:
silylation, methylation and treatment with organosilicon compounds. We have determined the optimal conditions for
thermal modification of peat to have an effect on hydrocarbon sorption characteristics. During degradation of living organic
material (humification) within peat a number of functional groups arises, influencing peat ability to bind inorganic ions.
We have studied major and trace element concentration changes in profiles of raised and low moor peat. Furthermore, the
biodegradation potential of peat is undeniable, and it also has other notable advantages, such as low cost and availability.
Equally important, peat is a relatively environmentally friendly substance, which can also be included in the category
of renewable resources. Due to these characteristics, peat could be recommended for the production of trace element
sorbents. We have demonstrated the possible areas of use of peat and its modification products for sorption of heavy metals.
Peat and peat modified with iron compounds were prepared and tested for sorption of arsenic and phosphorous compounds. The
highest sorption capacity was observed using peat sorbents modified with iron compounds. Sorption of different arsenic speciation
forms onto iron modified peat sorbents was investigated as a function of pH, reaction time and temperature. It was established
that sorption capacity increases with a rise in temperature, and the calculation of sorption process thermodynamic parameters
indicates the spontaneity of sorption process, and it has endothermic nature. Peat is a valuable source of humic substances. We
have analyzed relations between the properties of peat, peat humic acids and peat humification degree. The analysis has
been done on samples of humic substances extracted from peat profiles in two ombrotrophic bogs and relations between
peat age, decomposition and humification degree, botanical composition and properties of peat humic acids (elemental,
functional composition) were studied. The found variability of peat properties is less significant than differences in the
properties of peat-forming living matter, thus revealing the dominant impact of humification process on the properties
of peat. Correspondingly, composition of peat humic acids is little affected by differences in the composition of precursor
living organic material. Humic substances are able to reduce the surface tension of their solutions and thus can act as
surface-active substances in natural environment and possibly also for industrial applications. The ability to influence the
surface tension of humic substance solutions depends on their origin. We have compared the ability of humic substances
of different origins (soil, water, peat, lignite etc.) to influence the surface tension of their solutions and identification of
the structural characteristics of peat humic acids, determining their surfactant properties. Industrially produced humic
materials demonstrated no or insignificant impact on the surface tension of their solutions, whereas the humic acids
isolated from peat demonstrated significant impact of the surface tension of their solutions – they act as weak surfactants.
The surface tension of humic acid solutions decreased with increasing concentration, and it depends on the solution pH.
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VPP Nr. 2010.10-4/VPP-5 NatRes atbalsta pētījumus par jauniem biotehnoloģijas produktiem un tehnoloģijām
uz keramzīta (keramikas) bāzes. Projektā ir pētīti Latvijas Devona un Kvartāra perioda māli un no tiem
iegūtās šūnainās keramikas granulas. Veikta adhēzijas un bioplēves veidošanās apstākļu optimizēšana, lai
iegūtu maksimāli daudz enzimātiski aktīvu imobilizētu šūnu. Veikti eksperimenti laboratorijā, noskaidrojot
bioremediācijā izmantojamu mikroorganismu imobilizēšanas apstākļus, kā arī pilotmēroga eksperimenti
laboratorijas un lauka apstākļos, pētot imobilizēto mikroorganismu pielietojumu augsnes, ūdens un
gaisa attīrīšanā no ķīmiska piesārņojuma. Izmantotas mikrobioloģijas, bioķīmijas un biotehnoloģijas
pētījumu metodes. Ir izveidoti keramikas nesējmateriāli ar bioremediācijai piemērotiem imobilizētiem
mikroorganismiem. Atsevišķiem mālu materiāliem atklātas praksē izmantojamas antibakteriālas īpašības.
Konstatēts, ka pētīto mālu plasticitāti var modificēt, izmantojot mikroorganismus un/ vai to sintezētos
eksopolisaharīdus.
Apstrādātus mālus lieto dažādiem nolūkiem, piemēram, ražo būvmateriālus, traukus un kosmētiskus līdzekļus un izmanto
biotehnoloģijā. Pētījumi rāda, ka porainus māla nesējus var izmantot notekūdeņu attīrīšanā, vides bioremediācijā un
citos biotehnoloģiskos procesos. Imobilizētām šūnām salīdzinājumā ar suspendētām ir tādas priekšrocības kā stabilitāte,
biomasas uzkrāšanās caurteces reaktoros un pastiprināta bioķīmiskā aktivitāte tilpuma vienībā. Adhēzija ir visveiksmīgākais
mikroorganismu imobilizācijas process, jo tas dabiski eksistē vidē miljoniem gadu. Māli parasti rada mikroorganismiem
draudzīgu efektu, bet tie var būt arī ar antimikrobiālu aktivitāti, kas arī var tikt izmantota medicīnā un būvmateriālu
ražošanā.

Materiāli un metodes
Pētījumos izmantoti Latvijas Devona perioda (Kupravas, Liepas, Planču atradnes) un Kvartāra perioda (Nīcgales, Lažas,
Prometeja atradnes) māli un dažādi apstrādātas šūnainās keramikas granulas, kas šiem pētījumiem tika sagatavotas un
raksturotas RTU Silikātu materiālu institūtā.
Bioplēves veidošanās procesi uz māla vai keramikas virsmas un šo procesu stimulācijas tehnoloģiskie paņēmieni.
Imobilizācijas materiālu un apstākļu novērtēšana notika laboratorijas eksperimentos, kolbās un kolonnās, kur keramikas
materiāli kopā ar baktēriju tīrkultūrām vai asociācijām dažādā koncentrācijā tika inkubēti atsķirīgus laika periodus, dažādā
temperatūrā, pH, vidēs ar dažādu jonu spēku un pievienojot dažādas šķīstošas un nesķīstošas, organiskas un neorganiskas
barības vielas. Pēc mikroorganismu imobilizēšanas tika veikta virkne laboratorijas un pilotmēroga eksperimentu augsnes
(1. attēls), notekūdeņu [1,12,13] un gaisa [3] attīrīšanā no piesārņojuma, tai skaitā, aprobējot un izmantojot 2- un 5-kolonnu
(katras kopējais tilpums 1,58 litri) biofiltrācijas modeļu sistēmas [1,3,12,13]. Lai pārbaudītu uz keramikas granulām
imobilizēto baktēriju aktivitāti piesārņotā augsnē, veikts divus gadus ilgs eksperiments pilota iekārtu mērogā.
„Māla/ keramikas – mikroorganismu” sistēmas morfoloģisko un funkcionālo īpašību izpētes metodes. Mikroorganismu
un māla vai keramikas mijiedarbības novērošanai un bioplēves veidošanās dinamikas un noturības pierādīšanai izmantota
redzamās gaismas un skenējošā elektronu mikroskopija [15] (2. attēls). Ar fluorescentām iezīmēm un epifluorescences
mikroskopiju vizualizētas dzīvās un bojāgājušās baktēriju šūnas [15]. Analizēta imobilizēto mikroorganismu enzimātiskā
aktivitāte, nosakot fluoresceīna acetāta hidrolīzes aktivitāti [15, 21]. Pēc bioķīmiskiem rādītājiem novērtēta šūnu spēja
modeļeksperimentos noārdīt augsni, ūdeni un gaisu piesārņojošas vielas [1,3,9-14,23,24]. Pētījumos pielietoto metožu
klāsts ir atspoguļots 1. tabulā.
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1. tabula. „Māla/ keramikas – mikroorganismu” sistēmas morfoloģisko un funkcionālo īpašību izpētes metodes.

Nr.

Rādītājs

Pētāmais process

Rezultātu
publicēšanas
avots

1.

Slāņa svars, g

[3,24]

2.

Slāņa augstums, mm

3.

Slāņa tilpums, L

4.

Sausna, %

5.

Slāpeklis kop., %

Biofiltrācijas eksperimenti kolonnās
(nesējs – keramikas granulas,
rapša pākstis un stublāji dažādās
kombinācijās). Piesārņotājs –
dīzeļdegvielas gaistošā frakcija

6.

Hemiceluloze, celuloze, lignīns, %

7.

Temperatūra, °C

8.

Ieplūstošo un izplūstošo ogļūdeņražu
koncentrācija, ppm

9.

Plūsmas virziens

10.

Plūsmas ātrums, m3/h

11.

Attīrīšanas efektivitāte, %

12.

Aizpildāma materiāla gaistošo ogļūdeņražu
piesātinājuma kapacitātes laiks

13.

Pildījuma sablīvēšana pēc 44 dienu eksperimenta,
% no kopējā kolonnas augstuma

14.

NH4+; NO2-; NO3-; Nkop; PO43-; ĶSP (ķīmiskais
skābekļa patēriņš); pH; redokspotenciāls;
suspendēto vielu koncentrācija

Biofiltrācijas eksperimenti kolonnās
(nesējs – keramikas granulas).
Piesārņotājs – sintētiskie notekūdeņi

[1,12,13]

15.

Mikroorganismu koncentrācija un daudzveidība
kolonnu šķidrajā frakcijā un uz keramikas nesēja
virsmas (kolonijas veidojošo vienību skaits;
mikroskopēšana; EcoPlatesTM)

16.

Mikroorganismu enzīmu aktivitāte (dehidrogenāze;
fluoresceīna diacetāta hidrolīze; ureāze u.c.)

[10,11]

17.

Piesārņojuma koncentrācijas noteikšana dinamikā,
augsnes fizikāli-ķīmisko īpašību noteikšana
(granulometrija, organisko vielu koncentrācija, u.c.)

Augsnes remediācijas eksperimenti
(keramikas granulas kā
mikroorganismu nesējs)

18.

Mikroorganismu kolonijas veidojošo vienību
noteikšana

Mikroorganismu adhēzija uz
keramikas granulu virsmas

[2,4-6,9,1517,20,21]

19.

Baktēriju sugu identificēšana (CrystalTM)

20.

Dzīvo un bojāgājušo baktēriju proporcija
(fluorescentā mikroskopija)

21.

Šķidrumu pH, jonu spēka un elektrovadītspējas
noteikšana

Māla un keramikas granulu
antimikrobiālā iedarbība

[7,18]

22.

Mikroorganismu kolonijas veidojošo vienību
noteikšana

23.

Dzīvo un bojāgājušo baktēriju proporcija
(fluorescentā mikroskopija)

24.

Baktēriju un sēņu minimālās inhibējošās
koncentrācijas noteikšana
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1. attēls. Veģetācijas eksperimenti ar keramikas granulām. A – keramikas granulu savākšana eksperimenta beigās;
B – eksperimentālas sistēmas „piesārņotā augsne + keramikas granulas ar bioplēvi + augi” sastāvdaļu paraugu
noņemšana testēšanai.

2. attēls. Keramikas granulas virsmas skenējošā elektronu mikrogrāfija. A – ar Pseudomonas fluorescens AM11 šūnām;
B – ar barības vielu kārtu. (Mikrogrāfijas gatavotas sadarbībā ar Dr. phys. A. Patmalnieku.).

Rezultāti
Veikti pielietojamie pētījumi trīs virzienos. Pirmais un vissvarīgākais virziens ir keramikas nesējmateriālu izveide un
mikroorganismu imobilizēšana uz tiem [8,9,19,22]. Pētot dažādus mālus un to izstrādājumus konstatējām, ka dažiem
piemīt antibakteriālas īpašības. Tā izveidojās otrs virziens – mālu un keramikas materiālu dezinficējošā iedarbība un tās
pielietošanas izpēte. Trešais, pats jaunākais pētījumu gaitā radies virziens – māla fizikāli ķīmisko īpašību modificēšana,
izmantojot mikroorganismu sintezētos eksopolisaharīdus un citus šūnu metabolisma produktus.
Uz māla daļiņu un keramikas virsmas adsorbējas gan barības vielas, gan mikroorganismu šūnas (Zīm. 2). Keramikas granulu
mijiedarbība ar baktērijām, baktēriju adhēzija un bioplēves veidošanās ir atkarīga no granulu veida (sastāva, apstrādes
temperatūras, virsmas laukuma, tekstūras u.c. īpašībām), inkubācijas temperatūras un vides ķīmiskā sastāva [4-7,17,20].
Pētījumos konstatētā atsevišķu keramikas materiālu antibakteriālā aktivitāte [14,19,22] varētu būt jauns turpmāko pētījumu
virziens inovatīvu antimikrobiālu produktu izstrādāšanai.
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Secinājumi
Liepas sarkanie, Planču u.c. māli ir piemērots izejmateriāls mikroorganismu imobilizācijai. Keramikas nesēja īpašības
un mijiedarbība ar mikroorganismu šūnām lielā mērā ir atkarīgas no keramikas granulu ražošanas tehnoloģijas, piedevu
sastāva un bioplēves veidošanās apstākļiem. Veikta adhēzijas un bioplēves veidošanās apstākļu optimizēšana, lai iegūtu
maksimāli daudz enzimātiski aktīvu imobilizētu šūnu. Vides attīrīšanas modeļeksperimentos parādīts, ka uz keramikas
granulām imobilizētas baktērijas ilgstoši saglabā dzīvotspēju un aktīvi darbojas vides attīrīšanā no kaitīgām organiskām
vielām gan augsnē, gan ūdenī, gan arī gaisā. Izpētīts dabisko mālu mikrobioloģiskais piesārņojums. Konstatēts, ka mālu
plasticitāti var palielināt ar baktēriju sintezētiem eksopolisaharīdiem. Atsevišķiem mālu materiāliem atklātas praksē
izmantojamas antibakteriālas īpašības.
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The treated clay is used extensively in many industries, mainly for production of different ceramic products. Ceramic
carriers for immobilization of microorganisms are widely used in wastewater treatment, air biofiltration technologies, etc.
The interaction of cells with the ceramic support results in a higher stability of the biotechnological process as well as in a
remarkable increment of the metabolic rate of the resulting adsorbed cells. Usually, clay creates a suitable living environment
for microorganisms but some clays and clay materials possess antimicrobial properties that can be used, for example, in
medicine and in the production of construction materials. The aim of our study was to test the experimental samples
of clay and ceramic beads for determining the new prospective fields for their application in medicine, environmental
biotechnology, etc.
Materials and methods. Clay sampled at Kuprava, Liepa, Planci (Devonian clay), Laza, Nicgale, Prometejs (Quaternary
clay) were used in our experiments. Different types of ceramic beads were fabricated and characterized at the Institute
of Silicate Materials, RTU. Afterwards ceramic granules were tested in terms of their appropriateness as a carrier for
microorganisms in different biotechnological processes.
The study on biofilm formation onto the surface of ceramic granules and technological approaches for stimulation
of this process. Assessment of materials and conditions for immobilization was performed under laboratory conditions,
i.e., in flasks and columns. The results on incubation of microorganisms in the presence of ceramic granules were tested
changing the period of incubation, temperature, pH value, ion strength of the suspension. The effect of different (i.e., soluble
and insoluble, organic and inorganic) nutrient amendments to the efficiency of immobilization process was evaluated.
The next stage of our study was the testing of immobilized microorganisms in laboratory and pilot scale experiments on
soil, wastewater and air treatment, in particular, using the 2- and 5-columns (with the volume 1.58l each) model system.
Methods applied for the study on the morphological and functional properties of the system „clay / ceramics –
microorganisms”. Interrelations between clay / ceramics surface and microorganisms were studied using light and scanning
electron microscopy. Besides, visualisation of biofilm was achieved by fluorescent markers and epifluorescent microscopy,
which allows distinguishing the living and dead cells. Biochemical testing (e.g., enzyme activity) of ceramic carriers with
immobilized microorganisms, as well as soil and water samples provided with additional information on microbial activity
under tested conditions.
Results. The results on the investigation of biotechnological application of clay and ceramics can be divided into
three parts: 1) testing of raw material and working out of the technology for fabrication of ceramic carriers; 2) biofilm
formation onto the surface of ceramic carrier: dynamics and stability; 3) model experiments in the field of environmental
biotechnology. Besides, modification of physical and chemical properties of clay treated with microorganisms was studied.
Immobilization of microorganisms onto ceramics surface was shown to be dependent on the type of ceramic granule
(chemical composition, firing thermal conditions, surface area, texture, etc.), as well as incubation temperature, chemical
composition of environmental medium etc.
Furthermore, during our work in this Project, an additional prospective direction for further research has been generated,
i.e., investigation on antimicrobial properties of natural raw clay and ceramic materials.
Conclusions. Clays Liepa, Planci etc. were shown to be appropriate raw material for immobilization of microorganisms.
The properties of ceramic carriers and their interrelations with microbial cells were dependent on the ceramics fabrication
technology, composition of nutrient amendments and other conditions of biofilm formation. Conditions of cell adhesion
and biofilm formation were optimized with the aim to obtain the maximum enzymatic activity of immobilized cells. The
model experiments on soil remediation, water purification and air biofiltration demonstrated a high viability of cells on the
surface of ceramic carrier. Additional study was conducted with natural clays. In particular, microbiological contamination
of clays, modification of clay rheological properties via their treatment with bacterial biomass. Some clays and clay materials
possess antimicrobial properties that can be used in medicine etc.
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Kūdra ir nozīmīgs Latvijas derīgais izraktenis, kura apjoma un kvalitātes apzināšana ir ļoti svarīga. Lai
izprastu kūdras veidošanās intensitāti, kas ir būtisks rādītājs kūdras resursu apjoma un kvalitātes izvērtēšanai
un viens no galvenajiem šo resursu raksturojošiem rādītājiem, ir jāpievērš liela vērība tās pareizai noteikšanai.
Tradicionāli kūdras apjomu rēķina pie 40% liela mitruma neņemot vērā kūdras sadalīšanās pakāpi un
blīvumu. Pētījuma mērķis bija apkopojot pētījumu datus noskaidrot kūdras uzkrāšanās intensitātes raksturu
dažāda tipa un vecuma purvos Latvijā un novērtēt turpmāko pētījumu nepieciešamību. Pētījuma ietvaros
kūdras uzkrāšanās intensitāte Latvijā pirmoreiz aprēķināta izmantojot nogulumu absolūtā vecuma datējumus
un R datorprogrammas (versija 2.15.2) CLAM (versija 2.2.) modeli. Tas ļauj precīzāk apzināt kūdras apjomu,
ņemot vērā vairāk kvalitatīvo īpašību rādītāju, kas nepieciešams jaunu tehnoloģijas paņēmienu izmantošanā
un jaunu produktu izstrādāšanā. Iegūta informācija par atšķirīgu kūdras uzkrāšanās ātrumu dažāda tipa
un dažāda vecuma purvos. Apmēram 11 000 - 9500 gadus vecos purvos to attīstības sākumā katru gadu
vidēji uzkrājies apmēram 0,9 mm biezs zemā tipa kūdras slānis, bet vēlāk tikai apmēram 0,6-0,3 mm/
gadā. Turpretim augstā tipa kūdra purvos visintensīvāk uzkrājusies pēdējos 2000 gados, atsevišķos purvos
sasniedzot pat vairāk kā 1,3 mm/gadā. Tomēr jāatzīmē, ka tā ir vidēji vai visbiežāk vāji sadalījusies un mazāk
blīva salīdzinot ar zemāk esošajiem kūdras slāņiem.
Kūdra ir stratēģiski nozīmīgs Latvijas derīgais izraktenis, kura apjoma un kvalitātes apzināšana ir ļoti svarīga, tādēļ
pētījums paredzēja mērķtiecīgi un sistemātiski pētīt esošās kūdras iegulas, to ģeoloģisko uzbūvi un uzkrāšanās intensitāti.
Purvu veidošanās un to ģeoloģiskās attīstības raksturs Latvijā pētīts jau kopš 20. gadsimta, tomēr līdz šim nav iegūts kopējs
priekšstats par to attīstības un kūdras uzkrāšanās intensitāti. Purvu nogulumu botāniskā sastāva un sadalīšanās pakāpes, kā
arī sporu un putekšņu pētījumu rezultāti liecina par siltākiem un aukstākiem, mitrākiem un sausākiem apstākļiem purvu
attīstības gaitā [1]. Kūdru veidojošo augu augšanas apstākļu, kā arī purva hidroloģiskā režīma izmaiņas ir cieši saistītas ar
kūdras uzkrāšanās intensitāti un kūdras kā derīgā izrakteņa apjomu un kvalitāti. Līdz šim tika uzskatīts, ka visintensīvākā
kūdras uzkrāšanās norisinājusies vissiltākajā un mitrākajā holocēna termālā maksimuma laikā pirms apmēram 8000 –
5000 gadiem. Analizējot gan agrākajos, gan arī jaunākajos pētījumos iegūtos rezultātus un aprēķinot aptuveno kūdras
uzkrāšanās ātrumu datorprogrammā R, izmantojot M. Blaauw 2010. gadā izstrādāto CLAM modeli, tika konstatēts, ka
iespējams visintensīvākā kūdras uzkrāšanās ir notikusi pēdējo 2500 gadu laikā [1]. Tomēr ir svarīgi noskaidrot vai tas ir
raksturīgi visiem purviem. Pie tam šie aprēķini tika veikti neņemot vērā kūdras blīvumu, kas slāņiem uzkrājoties vienam
virs otra sablīvē apakšējos kūdras slāņus.
Pētījuma mērķis bija apkopojot gan agrāko, gan jaunāko pētījumu datus noskaidrot kūdras uzkrāšanās intensitātes raksturu
dažāda tipa un vecuma purvos Latvijā un novērtēt turpmāko pētījumu nepieciešamību.

Materiāli un metodes
Lai raksturotu purvu attīstības un kūdras uzkrāšanās intensitāti Latvijā, tika atlasīti purvu pētījumu dati, kuru griezumiem
veikti vismaz 3 datējumi ar radioaktīvo oglekli 14C, lai izveidotu katra purva vecuma–dziļuma modeli, kas ļauj noskaidrot,
kad sākusies purva veidošanās un kūdras nogulumu uzkrāšanās kādā noteiktā teritorijā, kā arī kāda ir bijusi purva attīstības
un kūdras uzkrāšanās intensitāte. Tika novērtēts vai ir pieejami datēto griezumu kūdras botāniskā sastāva un sadalīšanās
pakāpes analīzes dati, lai raksturotu kāda tipa kūdras konkrētajā laika posmā uzkrājušās dažādās Latvijas teritorijās.

52

Zemes dzīles

Pēc iepriekš definētajiem kritērijiem tika analizētas vairāk kā divdesmit dažādas ģenēzes purvu teritorijas visā Latvijas
teritorijā dažādos dabas apvidos. Sagatavojot pārskatu, apkopota un izanalizēta informācija par veiktajiem purvu
pētījumiem Latvijā.
Kūdras uzkrāšanās intensitāte aprēķināta izmantojot nogulumu 14C absolūtā vecuma datējumu rezultātus R datorprogrammas
(versija 2.15.2) vidē, pielietojot CLAM (versija 2.2.) modeli. Modelī aprēķināts katra nogulumu centimetra vecums un
uzkrāšanās intensitāte starp datētajiem dziļumiem, kā arī iegūts griezuma vecuma- dziļuma modelis. Tomēr jāņem vērā,
ka aprēķinātās vērtības ir aptuvenas, jo balstās uz nelielu skaitu 5-7) datējumu un nogulumu vecumi starp datētajiem
līmeņiem ir interpolēti, izmantojot CLAM dziļuma vecuma modeli. Visi datējumi veikti 10 cm biezam paraugam, tādējādi
iegūtais vidējais gada skaitlis ir ar ievērojamu kļūdu un kritiski vērtējams, un var tikt uzskatīts tikai par aptuvenu skaitli.

Rezultāti
Vecākajiem zemā tipa purviem kūdras uzkrāšanās ātrums ir lielāks tieši purva veidošanās sākumā. Piemēram, Pantenes
purvā, kurš atrodas Ziemeļvidzemes zemienē, Burtnieka līdzenumā, laika posmā pirms 9750 -7250 gadiem katru gadu ir
uzkrājies 0,9 - 0,7 mm biezs zāļu kūdras slānis (1. att. A). Kopš 7250 gadiem līdz mūsdienām (1950. gads) virs zāļu kūdras
uzkrājies koku-zāļu kūdras slānis, kura uzkrāšanās intensitāte ir bijusi mazāka un salīdzinoši vienāda, mainoties robežās
no 0,4 līdz 0,31 mm gadā. Jāatzīmē, ka kūdra visā griezumā ir labi sadalījusies un sadalīšanās pakāpe ir mainījusies no 35
līdz 45%.
Līdzīga kūdras uzkrāšanās intensitātes gaita un arī kūdras sadalīšanās pakāpes izmaiņas konstatētas arī Vidzemes augstienes
Piebalgas pauguraines Taurenes purvā (1. att. B). Kaut arī tajā viena gada laikā uzkrātā kūdras slāņa biezums ir ievērojami
lielāks nekā Pantenes purvā tomēr tendences ir līdzīgas. Griezuma apakšējā daļā, kur ieguļ zāļu kūdra, kas veidojusies pirms
10500-10000 gadiem kūdras uzkrāšanās intensitāte ir bijusi 1,0 līdz 1,1 mm gadā, bet griezumā augstāk tā samazinājusies
un bijusi no 0,94 līdz 0,3 mm gadā. Vismazāk intensīvi kūdras uzkrājusies pēdējos 4500 gados samazinoties līdz 0,19 - 0,13
mm gadā. Tas, kā arī kūdras augstā sadalīšanās pakāpe (55%) liecina, ka atsevišķos laika posmos tā iespējams vispār nav
uzkrājusies (1. att.).

1. attēls. Kūdras uzkrāšanās intensitāti raksturojošās vecuma – dziļuma modeļa līknes: A (Pantenes purvs) un
B (Taurenes purvs) zemā tipa jeb zāļu purvos.

Šāda nogulumu uzkrāšanās intensitātes gaita ir raksturīga lielākajai daļai zemā tipa purvu, tomēr atšķirīga tā ir tiem, kuri
ilgstoši ir attīstījušies kā zemā tipa purvi, bet pēdējā gadu tūkstotī tajos ir izmainījušies kūdru veidojošo augu augšanas
apstākļi un līdz ar to arī sastāvs. Šiem purviem kūdras uzkrāšanās intensitātei ir raksturīgi divi maksimumi - griezuma
apakšējā daļā, kad uzkrājās labi sadalījusies zemā tipa kūdra un otra griezuma augšdaļa, kad veidojās vāji sadalījusies augstā
tipa kūdra [2].
Lielākā daļa augsto purvu ir sākuši veidoties kā zemā tipa purvi, bet mainoties kūdru veidojošo augu barošanās un purva
hidroloģiskajam režīmam, tie pārveidojušies par augstajiem jeb sūnu purviem. Šo purvu nogulumu vecuma–dziļuma
modeļa līknes liecina par strauju līknes kāpumu un nogulumu uzkrāšanās intensitāti purvu attīstības otrajā pusē, kas
skaidrojams ar nokrišņu daudzuma palielināšanos un temperatūras pazemināšanos. Vecākiem purviem, piemēram, Rožu
purvam (2. att. C) kūdras uzkrāšanās intensitāte palielinās pirms 4500 gadiem, kad šāda tipa purviem mainās kūdras sastāvs
un kūdras uzkrāšanās intensitāte 0,57 mm/gadā uz straujāku pat līdz 1,52 mm/gadā pirms 1500 – 2000 gadiem augstā tipa
kūdras uzkrāšanās laikā. Sevišķi straujš kāpums un augsta kūdras uzkrāšanās intensitāte sasniedzot līdz 4,13 mm/gadā ir
bijusi Dzelves purvā pirms 2000 līdz 1500 gadiem, kas atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā (2. att. D). Šāds
intensitātes kāpums visbiežāk ir saistīts ar mazu kūdras sadalīšanos, kura bieži vien ir 5-10 % robežās, kas liecina par augstu
gruntsūdens līmeni purvos un nelabvēlīgiem kūdru veidojošo augu sadalīšanās apstākļiem.
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2. attēls. Kūdras uzkrāšanās intensitāti raksturojošās vecuma–dziļuma modeļa līknes: C (Rožu purvs) un
D (Dzelves purvs) augstā tipa jeb sūnu purvos.

Secinājumi
Iegūto pētījuma rezultātu analīze ļauj secināt, ka kopumā ir noteiktas likumsakarības starp kūdras uzkrāšanās intensitātes
raksturu augstajos un zemajos purvos, tomēr vairāku purvu attīstībā un kūdras uzkrāšanās raksturā iezīmējas atšķirības,
ko, domājams, nosaka vietas ģeoloģiskie un ģeogrāfiskie apstākļi [3]. Purvu atrašanās vieta, vecums, platības lielums,
veidošanās apstākļi, vides izmaiņas attīstības gaitā un daudzi citi apstākļi nosaka kūdras uzkrāšanās intensitāti un kvalitāti.
Šo rādītāju noskaidrošana ir svarīga lai precīzāk aprēķinātu kūdras apjomu un plānotu tās ilgtspējīgu izmantošanu.
Vecākajiem zemā tipa purviem, kas tālāk nav attīstījušies par augstajiem purviem, raksturīga intensīvāka kūdras uzkrāšanās
to sākuma stadijā, kad ir optimāli apstākļi kūdru veidojošo augu augšanai un biomasas apjomam. Šo purvu augšējiem
slāņiem ir raksturīga ļoti maza kūdras uzkrāšanās, kas liecina par būtiskām izmaiņām purva hidroloģiskajā režīmā,
gruntsūdens līmeņa pazemināšanos un labvēlīgus apstākļus atmirušo augu sadalīšanās procesu intensifikācijai. Strauja
augsto purvu attīstība un kūdras uzkrāšanās intensitāte ir raksturīga purviem zemienēs (Dzelves purvs, Cenas tīrelis),
kur pēdējos 2500 gados, kad klimats bija kļuvis vēsāks un mitrāks nekā klimatiskā optimuma laikā, vidēji katru gadu ir
uzkrājies pat vairāk kā 1 mm biezs galvenokārt vāji sadalījies sūnu kūdras slānis. Pētījuma rezultāti liecina, ka, neskatoties,
ka ir atrastas atšķirības starp kūdras uzkrāšanās intensitātes raksturu augstajos un zemajos purvos, vēl ir daudz neatbildētu
jautājumu par to raksturu un īpašību izmaiņām dažādos dabas apvidos, kur sagaidāmas lokālas atšķirības.
Lai kūdras uzrāšanās intensitātes aprēķini būtu precīzāki ir nepieciešams iegūt pēc iespējas vairāk datu, lai intervāls datu
interpolācijai būtu pēc iespējas mazāks. Tas sevišķi svarīgi precīzākai kūdras apjoma aprēķināšanai, ja mainās kūdras tipi
un kūdras sadalīšanās pakāpe. Analizējot iegūtos datus secināts, ka kūdras uzkrāšanās intensitāte var būtiski mainīties
gan mainoties kūdras slāni veidojošo augu sastāvam, gan to sadalīšanās pakāpei, bet visvairāk nokrišņu daudzuma un
gruntsūdens līmeņa izmaiņām.
Lai zinātniski pamatoti varētu prognozēt kūdras plašākas izmantošanas iespējas jauniem, augstvērtīgiem biotehnoloģijas
produktiem ar augstu pievienoto vērtību un eksporta potenciālu, ir svarīgi turpināt iesāktos zinātniski pamatotos kūdras un
to veidojošās biomasas uzkrāšanās intensitātes un ar to saistīto kvalitātes īpašību starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus
aptverot visus dabas apvidus Latvijā.

Publikācijas
1. Ozola I. Holocēna organogēnie nogulumi purvos Ziemeļvidzemē. - Latvijas Universitāte, 2013. 142 lpp.
2. Kalnina L., Cerina A., Ozola I., Grudzinska I., Pujate A., Kuske E. Fen and raised bog develoment in the areas of
former Littorina sea lagoons at the Coastal Lowland of Latvia. Peatlands in Balance. In: Proceedings of the 14th
International Peat congress, Sweden, 2012, ext. abs. No. 320, 6 p.
3. Kalnina L., Kuske E., Ozola I. Peat stratigraphy and changes in peat formation during the Holocene in Latvia. In:
STRATI2013, Ciencias da Terra, Numero Especial VII. Universidade Nova de Lisboa, 1-7 July 2013, pp. 150-151.

54

Zemes dzīles

INTENSITY OF PEAT ACCUMULATION IN MIRES OF
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Because peat represents a major natural resource for Latvia, assessment of the quantity and quality of this resource is
crucially important. In order to understand the rate of formation of peat, a significant factor in assessing the size and
quality of the peat resource, and one of the main characteristics of this resource, greater attention needs to be given to
precise estimation of this rate. Traditionally, the volume of peat is calculated at a moisture content of 40%, regardless of
the degree of humification or density. The aim of the study was to bring together data from earlier studies and the latest
research in order to determine the rate of peat accumulation in peatlands of various kinds in Latvia, and to assess the need
for continued research.
For the first time in Latvia, within the frame of the study the rate of peat accumulation was calculated using absolute
dating in combination with the R programme (Version 2.15.2) CLAM (Version 2.2.) model. This permits more precise
estimation of peat volume, placing greater emphasis on the qualitative indicators that are essential for the application of
new technological approaches and the development of new products. Information has been obtained on the rate of peat
accumulation in peatlands of different types and ages. Mires with an age of 11 000–9500 years experienced during the
initial period of development the accumulation of a mean 0.9 mm of fen peat per year, subsequently decreasing to as little
as 0.6-0.3 mm per year. On the other hand, peat accumulation in mires has been most intensive during the last 2000 years,
even exceeding 1.3 mm per annum in some mire. However, it should be noted that this is moderately or, most commonly,
low humified, less dense peat, compared with the underlying peat layers. The results of the study indicate that, even though
differences have been found between the rate of peat accumulation in bogs and fens, many unanswered questions remain
concerning its character and variation between different natural regions, where we may expect local differences.
In order to obtain more precise estimates of the rate of peat accumulation, as much additional data as possible needs to
be obtained, reducing the interval for data interpolation as far as possible. This is particularly important for the precise
calculation of peat volumes in cases where the type of peat and its degree of humification varies. Analysis of the data shows
that the rate of peat accumulation can change significantly along with a change in the composition of peat-forming plants
and their degree of humification. In order to provide scientifically sound forecasts of the possibilities of greater use of
peat for novel, valuable biotechnological products with high added value and export potential, it is necessary to continue
interdisciplinary scientific research on the rate of accumulation of peat and the biomass constituting it, and on the related
qualitative properties, covering all of Latvia’s natural regions.
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RADIOLOKĀCIJAS METODES IZMANTOŠANA
KŪDRAS KRĀJUMU APRĒĶINOS
APPLICATION OF GROUND PENETRATING
RADAR IN PEAT RESERVES CALCULATION
Jānis Karušs*, Juris Vībāns
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University of Latvia, Riga, Latvia
*
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Neskatoties uz iegūto datu augsto izšķirtspēju, radiolokācijas metode salīdzinoši reti tiek pielietota derīgo
izrakteņu pētījumos. Pētījuma mērķis ir novērtēt radiolokācijas metodes izmantošanas iespējas kūdras
krājumu aprēķinos. Lauka pētījumi tika veikti Cenas tīrelī un Dzelves purvā. Pētījumu teritoriju ģeoloģiskā
uzbūve tika precizēta izmantojot ierīkoto urbumu datus. Radiolokācijas pētījums tika veikts, izmantojot SIA
Radar systems ražoto ģeoradaru Zond-12e. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums atsevišķos kūdras
slāņos tika noteikts, pielietojot kopējā viduspunkta metodi. Gan Dzelves purvā gan Cenas tīrelī, ģeoloģiskā
griezuma precizēšanai tika ierīkoti divi urbumi. Ir iegūti augstas detalitātes kūdras īpašību mērījumi
pētītajos ģeoloģiskajos griezumos. Abos pētījumu objektos tika iegūti augstvērtīgi ģeofizikālie dati, kas ļāva
detalizēti raksturot pētījumu teritorijā sastopamo purvu nogulumu slāņu sagulumu. Abos purvos iegūtajās
radarogrammā ir iespējams identificēt informatīvus signālus, kas saistāmi ar purva gultni, kā arī signālus, kas
saistāmi ar nogulumu slāņu robežām. Izmantojot radiolokācijas metodi, ir iespējams noteikt purva biezumu
ar precizitāti, kas ir salīdzināma ar ģeoloģisko urbumu precizitāti. Izmantojot ar radiolokācijas metodi
iegūtos augstas precizitātes purva biezuma mērījumus ir iespējams būtiski palielināt aprēķināto kūdras
krājumu precizitāti.
Ģeoloģiskajos pētījumos radiolokācijas metode pasaulē tiek plaši izmantota jau vairāk kā 20 gadus, tomēr vairumā gadījumu
metode tiek pielietota zinātniskos pētījumos. Salīdzinoši maz gadījumos metode tiek izmantota derīgo izrakteņu krājumu
aprēķinos. Tāpat salīdzinoši reti metode tiek pielietota, lai raksturotu derīgo izrakteņu īpašību maiņu laterālā un vertikālā
virzienā.
Derīgo izrakteņu izpētē parsti tiek izmantoti ģeoloģisko urbumu dati, kas sniedz punktveida informāciju par pētījumu
teritoriju. Gadījumos, kad pētījumu teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir sarežģīta, šādi puktvieda dati sniedz nepietiekošu
daudzumu informācijas par nogulumu slāņu telpisko izplatību, kas var radīt kļūdas derīgo izrakteņu krājumu aprēķinos.
Nereti purvu gultnes reljefā ir vērojami lokāli pacēlumi vai pazeminājumi, kas var netikt identificēti izmantojot urbumu
datus, rezultātā informācija par kūdras biezumu purvā ir nepilnīga un veicot kūdras krājumu aprēķinus tas var radīt
būtiskas kļūdas. Ņemot vērā to, ka, izmantojot radiolokācijas metodi, ir iespējams iegūt augstas izšķirtspējas datus par
nogulumu slāņu izplatību gan laterālā virzienā gan ģeoloģiskajā griezumā, tās izmantošana derīgo izrakteņu izpētē varētu
paaugstināt pētījumu precizitāti.
Pamatojoties uz iepriekš minēto tika izvirzīts pētījuma mērķis: novērtēt radiolokācijas metodes izmantošanas iespējas
kūdras krājumu aprēķinos.

Eksperimentālā daļa
Lauka pētījumi tika veikti Cenas tīrelī un Dzelves purvā (1. attēls). Cenas tīrelis atrodas aptuveni 18 km uz DR no Rīgas.
Purva platība ir 8983 ha un tā lielāko daļu – 6200 ha aizņem augstā tipa purvs. Cenas tīrelis ir veidojies Baltijas ledus ezera
nogulumu virsmas pazeminājumā, pārsedzot smilšainus un mālsmilts nogulumus.
Dzelves purvs atrodas aptuveni 6 km uz DA no Saulkrastiem, Ropažu līdzenuma ziemeļu daļā. Purva platība ir 1315 ha un
tā lielāko daļu – 1181 ha aizņem augstā tipa purvs. Dzelves purvs pārsedz glaciolimniskus mālainus nogulumus un Baltijas
ledus ezera smilts nogulumus.
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1. attēls. Pētīto purvu novietojums.

Minētajos purvos tika ierīkoti pētījumu poligoni, kuros tika veikti gan ģeofizikālie mērījumi, gan ģeoloģiskie pētījumi.

Ģeoloģiskie pētījumi
Pētījumu teritoriju ģeoloģiskā uzbūve tika precizēta izmantojot ierīkoto urbumu datus. Urbumu novietojums tika izvēlēts,
izmantojot iegūtās radarogrammas – urbumi tika ierīkoti vietās, kur iegūtajā radarogrammā bija iespējams viennozīmīgi
identificēt visus radarogrammā sastopamos subhorizontālos signālus. Urbšana tika veikta izmantojot mīksto nogulumu
urbi. Urbšanas laikā tika fiksēts dziļums kādā ieguļ purva pamatne, kā arī tika iegūti purvu nogulumu monolīti, kas veido
nepārtrauktu purva nogulumu griezumu līdz pat purva pamatnei.
Iegūtie purvu nogulumu monolīti laboratorijas apstākļos tika sadalīti 5 cm garos intervālos, kuriem pētījuma autors veica
laboratorijas analīzes. Paraugiem tika noteikts dabiskais mitruma daudzums un pelnu saturs, kas uzskatāmi par svarīgiem
kūdras, kā derīgā izrakteņa, raksturojošiem parametriem.

Ģeofizikālie pētījumi
Radiolokācijas pētījums tika īstenots, izmantojot SIA Radar systems ražoto ģeoradaru Zond-12e. Radiolokācijas profilēšana
tika veikta, izmantojot sērijveidā ražoto 300 MHz ekranētu antenu sistēmu, savukārt veiktā radiolokācijas profila garums
tika noteikts, izmantojot mērlenti. Ieraksts abos pētījuma objektos tika veikts līdz 500 ns laika aizturei, kas atbilst
8,96 m dziļumam, pieņemot, ka grunts pētījumu teritorijā ir kūdra, kurā elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums ir
3,58 cm/ns.
Radiolokācijas profilēšanas gaitā iegūtās radarogrammas tika apstrādātas un analizētas datorprogrammā Prism 2.5. Iegūto
radarogrammu analīzes gaitā uzmanība galvenokārt tika pievērsta subhorizontāliem signāliem, kas izsekojami visā profila
garumā, jo tieši šādi signāli ir saistāmi ar izteiktām nogulumu slāņu robežām.
Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums atsevišķos kūdras slāņos tika noteikts, pielietojot kopējā viduspunkta metodi
[1], kas tika īstenota, izmantojot 300 MHz antenu sistēmu kā raidītāju, bet 500 MHz antenu sistēmu kā uztvērēju. Kopējā
viduspunkta metode tika veikta gan Cenas tīrelī, gan Dzelves purvā uz ierīkoto radiolokācijas profilu līnijām.
Kopējā viduspunkta eksperimentu laikā tika iegūti augstas precizitātes laika, pēc kura saņemti informatīvie signāli,
mērījumi. Iegūtie mērījumi tika ievietoti formulā 1., ar kuru iespējams aprēķināt elektromagnētisko viļņu izplatīšanās
ātrumu grunts slāņos.
(1)
v - elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātrums (m/s);
∆x1 – distance starp uztvērējantenu un raidītājantenu 1 pozīcijā (m);
∆x2 – distance starp uztvērējantenu un raidītājantenu 2 pozīcijā (m);
t1 – laiks, pēc kura tika saņemts signāls stāvoklī, kad starp antenām ir ∆x1 distance (s);
t2 - laiks, pēc kura tika saņemts signāls stāvoklī, kad starp antenām ir ∆x2 distance (s);
Izmantojot aprēķinātās elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma vērtības, tika aprēķināti dziļumi, no kuriem saņemti
iegūtie signāli. Minētie aprēķini ļāva veikt iegūto signālu un urbumos identificēto nogulumu slāņu robežu korelāciju.
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Rezultāti
Gan Dzelves purvā gan Cenas tīrelī, ģeoloģiskā griezuma precizēšanai tika ierīkoti divi urbumi. Abos purvos urbšanas
laikā līdz viena metra dziļumam, ceļot ārā urbi, noņemtais kūdras monolīts strauji zaudēja ūdeni, tādēļ kūdras paraugos
noteiktais mitruma daudzums uzskatāms par korektu sākot no viena metra dziļuma (Zīm. 2).
Dzelves purvā urbumā U-1, purva gultne tika sasniegta 382 cm dziļumā un kūdras paraugi tika iegūti sākot no 30 cm
dziļuma, savukārt urbumā U-2 purva gultne tika sasniegta 350 cm dziļumā un kūdras paraugi tika iegūti sākot no purva
virsas (2. attēls).

2. attēls. Nogulumu īpašību maiņa Dzelves purvā ierīkoto urbumu griezumos (A – mitruma daudzums; B – pelnainība).

Cenas tīrelī urbumā U-1, purva gultne tika sasniegta 452 cm dziļumā un kūdras paraugi tika iegūti sākot no 50 cm dziļuma,
savukārt urbumā U-2 purva gultne tika sasniegta 444 cm dziļumā un kūdras paraugi tika iegūti sākot no 60 cm dziļuma [2].
Abos pētījumu objektos tika iegūti augstvērtīgi ģeofizikālie dati, kas ļāva detalizēti raksturot pētījumu teritorijā sastopamo
purvu nogulumu slāņu sagulumu. Dzelves purvā iegūtajā radarogrammā ir iespējams identificēt trīs informatīvus signālus,
kas saistāmi ar nogulumu slāņu robežām (3. attēls), savukārt Cenas tīrelī iegūtajā radarogrammā ir iespējams identificēt
sešus subhorizontālus signālus, kas saistīti ar robežām, kas nošķir nogulumu slāņus ar atšķirīgām elektromagnētiskajām
īpašībām [2].
Cenas tīrelī iegūtajā radarogrammā tika identificēts signāls, kas saistāms ar purva gultni un, izmantojot kopējā viduspunkta
eksperimenta laikā iegūtos datus, tika aprēķināts, ka U-1 urbumam atbilstošajā vietā tas ir iegūts no 4,48 m dziļuma. Pārējie
radarogrammā identificētie signāli tika sasaistīti ar kūdras īpašību maiņu griezumā [2].
Turpmāk tiks sniegta Dzelves purvā iegūto ģeofizikālo mērījumu detalizēta analīze.

3. attēls. Dzelves purvā iegūtā radarogramma.
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Izmantojot kopējā viduspunkta eksperimenta laikā iegūtos datus, tika aprēķināts, ka 1. signāls U-1 urbumam atbilstošajā
vietā ir iegūts no 3,8 m dziļuma, 2. signāls ir iegūts no 3,42 m dziļuma un 3. signāls ir iegūts no 5,24 m dziļuma.
Ņemot vērā to, ka urbumā U-1 purva gultne tika sasniegta 3.82 m dziļumā un to, ka 1. signāls ir izsekojams visā pētījumu
teritorijā, minētais signāls ir saistāms ar purva gultni. U-1 urbuma griezumā, intervālā no 335 cm līdz 345 cm dziļumam
vērojama krasa kūdras mitruma daudzuma samazināšanās, kas ir saistāma ar radarogrammā identificēto 2. signālu.
Radarogrammā identificētais 3. signāls visticamākais ir saistīts ar smilts slāņa un morēnas slāņa robežu, kas urbumā tika
identificēta 5,13 m dziļumā.

Secinājumi
Izmantojot radiolokācijas metodi, ir iespējams noteikt purva biezumu ar precizitāti, kas ir salīdzināma ar ģeoloģisko
urbumu precizitāti.
Veicot kūdras krājumu aprēķinu parasti tiek izmantoti ģeoloģisko urbumu dati. Ņemot vērā to, ka ģeoloģisko urbumu
dati sniedz informāciju par purva biezumu atsevišķos punktos, gadījumos, kad purva gultnes reljefs ir artikulēts, tas var
radīt neprecizitātes kūdras apjoma aprēķinos. Izmantojot radiolokācijas metodi, ir iespējams iegūt augstas izšķirtspējas
mērījumus (zondējumi tiek veikti ar atstatumu 1 cm), rezultātā tiek iegūti praktiski nepārtraukti purva biezuma mērījumi
visā radiolokācijas profila garumā. Izmantojot šādus augstas precizitātes purva biezuma mērījumus ir iespējams būtiski
palielināt aprēķināto kūdras krājumu precizitāti.
Ar radiolokācijas metodi ir iespējams identificēt robežas starp kūdras slāņiem kam raksturīgas atšķirīgas fizikālās īpašības.
Minētais ļauj jau pašreiz novērtēt kūdras īpašību telpisku sadalījumu pētītajā purvā, tomēr citu kūdras krājumu novērtēšanai
nepieciešamu radītāju izvērtēšana un analīze būtu pilnveidojama nākotnē.
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APPLICATION OF GROUND PENETRATING
RADAR IN PEAT RESERVES CALCULATION
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In mineral resources exploration usually borehole data are used, that provides information about research area in individual
points. In research areas with complex geological structure, information that is obtained with such point data is insufficient
to describe spatial distribution of deposit layers. Previous mentioned problem can cause incorrect calculations of mineral
resource reserves. Considering the fact that ground penetrating radar can provide high resolution data about spatial
distribution of deposit layers, its application could improve precision of mineral resources exploration.
Research goal is to evaluate ground penetrating radar application possibilities in peat reserves calculation.
Field works were done in Cenas tīrelis and Dzelves bog. Geological structure of research areas were specified using data
from boreholes that were created during research. Obtained bog deposit monoliths were divided into 5 cm long samples
that were analysed in laboratory. In laboratory peat moisture content and ash content analysis were done. It was decided to
evaluate these peat parameters because these parameters are considered to be important peat properties that characterize
it as a mineral deposit.
Geophysical research was realized using ground penetrating radar Zond-12e. In both research areas 500 ns time window
was used, that corresponds to 8,96 m depth if it is assumed that propagation speed of electromagnetic waves in peat is 3,58
cm/ns.
Obtained ground penetrating radar profiles were processed and analysed in computer program Prism 2.5. During analysis
of ground penetrating radar profiles attention was mainly paid to subhorizontal signals that were tractable throughout
entire ground penetrating radar profile, because such signals usually are related to boundaries of deposit layers. Propagation
speed of electromagnetic waves in individual peat layers was calculated using common midpoint method. Using calculated
electromagnetic wave propagation speed values, depth from which obtained ground penetrating radar signals were received
were calculated. Mentioned calculations were used in correlation of obtained signals with identified boundaries of deposit
layers.
In both research areas two boreholes were made. In both research areas high quality geophysical data were obtained that
allowed detailed characterizations of research areas geological structures.
In Dzelves bog obtained ground penetrating radar profile it was possible to identify 3 informative signals that are related to
boundaries of peat layers. In Cenas tīrelis obtained ground penetrating radar profile it was possible to identify 6 informative
signals that are related to boundaries of peat layers, with different electromagnetic properties.
Using ground penetrating radar it is possible to evaluate bog thickness with precision that is comparable with precision of
geological drillings.
Using high precision data that are obtained with ground penetrating radar it is possible to significantly improve precision
of peat reserves calculations.
With ground penetrating radar it is possible to detect boundaries between peat layers with different physical properties.
That allows evaluation of spatial distribution of peat properties in research area.
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Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pēc māla minerālā sastāva izmaiņām nogulumos iespējams izdalīt
subaerālās atsegšanās procesu ietekmētas nogulumu slāņkopas. Darba uzdevumi ir: 1) noteikt subaerālās
atsegšanās virsmas pēc ģeoloģisko griezumu un plānslīpējumu analīzes; 2) veikt māla minerālu identifikāciju
un analīzi izvēlētajos ģeoloģiskajos griezumos. Izmantotās pētījumu metodes ietver ģeoloģisko griezumu
dokumentāciju, slīpējumu un plānslīpējumu izgatavošanu un analīzi, kā arī un rentgendifraktometrisko
analīzi (XRD) un māla minerālu identifikāciju. Pētījuma rezultāti norāda, ka daļā analizēto nogulumu
paraugu no māla minerāliem sastopams vienīgi illīts, savukārt daļā – bez illīta sastopams arī hlorīts un
kaolinīts, kas tiek saistīts ar subaerālo procesu ietekmi uz nogulumiem. Secināts, ka pēc māla minerālu
asociācijām iespējams izdalīt nogulumu slāņkopas ar atšķirīgiem veidošanās apstākļiem un precizēt derīgā
izrakteņa ģeoloģiskās robežas; slāņkopas ar atšķirīgu māla minerālu sastāvu iespējams izdalīt papildus ņemot
vērā arī cita veida nogulumu pazīmes, kā subaerālas atsegšanās pazīmes.
Pasaulē māla minerālus gan iegūst kā derīgos izrakteņus, gan arī izmanto citu derīgo izrakteņu slāņkopu identificēšanai
un izplatības prognozēšanai. Arī Latvijas mālainie nogulumi ir mineraloģiski daudzveidīgi, pie tam arī citos dažādos iežu
litoloģiskajos un faciālajos paveidos ir atšķirīgs māla minerālu sastāvs. Ir izvirzīta hipotēze, ka māla minerālu asociācijas
nogulumos iespējams prognozēt māla minerālu analīzi veicot kompleksi ar citu sedimentācijas un pēcsedimentācijas
pazīmju raksturošanu un otrādi – pēc māla minerālu izmaiņām iespējams identificēt konkrētus iežu veidošanās apstākļus.
Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv māla minerālu vai to asociāciju izmaiņas atkarībā no tā, vai ir vai nav konstatētas
nogulumu subaerālas atsegšanās pazīmes. Globāli subaerālās atsegšanās virsmas ir tieši saistītas ar dēdējumgarozu
pētījumiem rūdu ieguvei un secību stratigrāfijas metodiku naftas un gāzes resursu meklēšanā. Latvijas mērogā subaerālās
atsegšanās virsmas norobežo slāņkopas ar dažādu minerālo sastāvu, kas atkarīgs no tā, ka ģeoloģiskajā laikā mainījusies
sedimentācijas vide un apstākļi, tādējādi arī pašas šīs virsmas var būt uzskatāmas par derīgo izrakteņu slāņkopu ar no
apkārtējām slāņkopām atšķirīgu sastāvu. Konkrēti mālu kā vietējo derīgo izrakteņu resursa izmantošanai šāda veida
pētījumi ievērojami precizētu mālaino slāņkopu ar dažādu māla minerālu sastāvu izdalīšanu.
Pētījumam izvēlētas tādas ģeoloģiskās slāņkopas, kurās makroskopiski atsegumos un slīpējumos un mikroskopiski
plānslīpējumos noteiktas subaerālas atsegšanās pazīmes. Pēc tam šo slāņkopu dažāda sastāva nogulumos tikusi izdalīta un
analizēta māla frakcija, veicot XRD analīzi un māla minerālu identifikāciju.

Materiāli un metodes
Faktiskais materiāls. Pētītas tās ģeoloģisko griezumu daļas, kurās pēc iepriekšējo pētījumu datiem un saviem pētījumiem
atsegumos un plānslīpējumos konstatēta nogulumu subaerālas atsegšanās pazīmes. Šajā pētījumā raksturoti 4 ģeoloģiskie
griezumi no diviem stratigrāfiskajiem intervāliem: Amatas-Pļaviņu svītas robežintervāla griezums Vizuļu iezī Amatas
apkārtnē, Dzelmju un Riežupes atsegumā Kuldīgas apkārtnē, kā arī Burtnieku svītas mālainā slāņkopa Veczemju klintīs
Vidzemes piekrastē.
Eksperimentālā daļa. Analizējamie nogulumi satur karbonātu piejaukumu gan karbonātiežu ieslēgumu, gan cementa
veidā. Karbonātu klātbūtne apgrūtina māla minerālu analīzi, pasliktinot difraktogrammu kvalitāti mazajos 2Theta leņķos,
kā arī apgrūtinot māla minerālu kvantitatīvo analīzi. Pie tam karbonātu cements traucē nepieciešamo klastisko frakciju
iegūšanu. Tāpēc vispirms veikta nogulumu paraugu atbrīvošana no karbonātiem, paraugus apstrādājot ar ledus etiķskābes
šķīdumu. Ar etiķskābi apstrādātu paraugu difraktogrammās konstatēts, ka fāžu intensitāte mazo 2Theta leņķu posmā ir
visai zema, tāpēc, nolūkā noskaidrot, vai to neietekmē nogulumu ķīmiska apstrāde, veikta arī māla frakcijas dekantēšana
no paraugiem, tos ar etiķskābes šķīdumu iepriekš neapstrādājot un no iežu paraugiem ar skalpeli izpreparējot klastisko
daļu, kas nesatur karbonātu cementu vai ieslēgumus. Šajā gadījumā analizēts nevis viss paraugs, kas šķīdināts etiķskābē, lai
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no tā iegūtu smalkgraudaino klastisko frakciju, bet gan tikai tā klastiskā daļa, kam nepieciešama dekantēšana, lai atdalītu
konkrētu frakciju, bet ne ķīmiska apstrāde.
Ar etiķskābi neapstrādātu paraugu difraktogrammas ir ar ievērojamu labāku izšķirtspēju. Analizētie nogulumi galvenokārt
satur tieši dolomīta cementu, taču tā šķīdināšana etiķskābē, salīdzinot ar kalcīta cementu, aizņem ilgāku laiku, tāpēc
acīmredzot arī atstāj agresīvāku ietekmi uz māla minerālu struktūrām. Rezultātā, pēc apstrādes ar etiķskābes šķīdumu
iegūtās māla frakcijas difraktogrammas ir ar zemu izšķirtspēju un fāžu atstarojumu intensitātes māla minerālu analīzei
ir nepietiekamas. Tāpēc šajā pētījumā labas kvalitātes analīzei māla frakcija iegūta tikai no tām paraugu daļām, kas nav
saturējušas dolomīta cementu.
Parasti par standarta frakciju māla minerālu analīzē tiek uzskatīta <2 µm frakcija, taču dabā māla minerālu izmērs ir
daudzveidīgs un, atkarībā no māla minerālu tipa, mēdz būt arī lielāks. Tādējādi, lai objektīvāk izvēlētos analizējamo
nogulumu frakciju, ar sedimentācijas metodi – dekantēšanu– no paraugiem iegūta ne tikai frakcija <2 µm, bet arī frakcija
<4 µm, kas atbilst māla frakcijai pēc sedimentoloģijā pieņemtās Udden-Wentworth klasifikācijas. Jautājums par dažādu
informatīvo nogulumu frakciju izvēli māla minerālu analīzei diskutēts arī iepriekš [I, 1, 3].
Ir uzņemtas un salīdzinātas 30 neorientētu 2 un <4 µm frakcijas paraugu difraktogrammas, kas uzņemtas ar vienādiem
uzņemšanas parametriem. Konstatēts, ka <4 µm frakcijas difraktogrammām ir augstāka izšķirtspēja tieši mazo 2Theta
leņķu posmā un tās ir piemērotākas māla minerālu analīzei. Tas varētu būt skaidrojams ar izmēros lielāko autigēno māla
minerālu klātbūtni māla frakcijā. Tādējādi māla minerālu analīze un puskvantiatīvais novērtējums šajā pētījumā tiek
balstīts tieši uz nogulumu <4 µm frakciju.
Difraktogrammas uzņemtas, izmantojot rentgendifraktometru Discover D8 ar Cu lampu (Kα1 λ=1.54060 Å) un LynxEye
detektoru (V=40 kV, I=40 mA). Fāžu sastāva relatīvai salīdzināšanai pulvera veidā uzņemti neorientēti paraugi 2Theta
posmā no 2,5° līdz 70° ar soļa garumu 0.01° 2Theta un uzņemšanas laiku 2 sek. uz soli. Māla minerālu identifikācijai
uzņemti uz stikla virsmas orientēti neapstrādāti, pēc tam ar etilēnglikolu apstrādāti un 350 un 550° C temperatūrā karsēti
<4 µm frakcijas paraugi. Orientēti un attiecīgi apstrādāti paraugi uzņemti 2Theta posmā no 2,5° līdz 30° ar soļa garumu
0.01° 2Theta un 2 sek. uzņemšanas laiku uz soli. Visiem 30 paraugiem Pilnīga paraugu apstrādes procedūra māla minerālu
identifikācijai. Minerālu fāžu kvalitatīvajai analīzei difraktogrammu apstrāde veikta, izmantojot datorprogrammu
DIFFRAC.EVA V2.1.

Rezultāti
Māla minerālu sastāvs. Visos paraugos no māla minerāliem dominē illīts. Orientētu neapstrādātu paraugu difraktogrammās
novērojams, ka illīta galvenais atstarojums pie 8,8° 2ϴ ir nedaudz asimetrisks un ar platāku kreiso spārnu, kas norāda,
ka illīts varētu saturēt smektīta starpslāņus [2], tomēr pēc apstrādes ar etilēnglikolu tas neapstiprinās – illīta galvenais
atstarojums, pretēji tam kā būtu jābūt smektīta klātbūtnes gadījumā, kļūst asāks un šaurāks.
Daļā difraktogrammu konstatējamas arī hlorīta un kaolinīta atstarojumu pazīmes. Hlorīta klātbūtni apstiprina labi izteikts
tā galvenais 001 atstarojums pie 6,2° 2ϴ, kā arī 004 atstarojums pie 25,3° 2ϴ – šie atstarojumi pēc paraugu karsēšanas
550° C temperatūrā atstarojumi nezūd un 001 atstarojuma intensitāte pat palielinās. Vienlaikus hlorīta 002 un 003
atstarojumi pēc karsēšanas 550° C temperatūrā nesaglabājas.
Sarežģītāk paraugos ir identificēt kaolinīta klātbūtni. Tā 001 atstarojums pie 12,4° 2ϴ atrodas tieši blakus hlorīta 002
atstarojumam pie 12,4° 2ϴ un šajā posmā pēc paraugu karsēšanas 550° C temperatūrā fāžu atstarojumi nav konstējami.
Tomēr kaolinīta klātbūtni apstiprina tā 002 atstarojums pie 25,1° 2ϴ, kas arī izzūd pēc karsēšanas 550° C temperatūrā.
Māla minerālu izplatība. Daļā nogulumu paraugu (pavisam kopā 18 paraugos) māla frakcija <4 µm satur illītu un
ievērojamu daudzumu arī citu māla minerālu – hlorītu un kaolinītu. Pie tam konstatēts, ka paraugos, kuros identificēts
hlorīts un kaolinīts, šie abi māla minerāli sastopami vienlaikus, veidojot hlorīta-kaolinīta asociāciju. Uz to norāda arī tas,
ka neorientētu paraugu difraktogrammās hlorīta 001, 002, 003 atstarojumi un kaolinīta 001 atstarojums pieaug / samazinās
tieši proporcionāli vienam pret otru, bet pretēji proporcionāli ar illīta 002 un 020 atstarojuma intensitātes pieaugumu /
samazinājumu.
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1. tabula. Identificētie māla minerāli pētītajos ģeoloģiskajos griezumos, orientēti <4 µm nogulumu frakcijas paraugi, kam veiktas māla
minerālu identifikācijas apstrādes. Ar pelēku krāsu – paraugi ar makroskopiski vai plānslīpējumos identificētām subaerālās atsegšanās
pazīmēm. I – illīts, H – hlorīts, K – kaolinīts.

StratiAtrašanās
Paraugu
Paraugu Māla minerāli
grāfiskais
vieta
apraksts
skaits
I
H
K
iedalījums
Pļaviņu
Mālaino nogulumu mija ar merģeļiem tieši virs stratigrāfiskās
6
X
svīta
robežas
1) Viendabīgi mālaino nogulumu vai vāji konsolidētu smilšakmeņu
slāņi, vietām ar kalcīta ieslēgumiem
6
X
2) Ar blīvu dolomīta cementu cementēti smilšainie un mālaini
Vizuļu aleirītiskie nogulumi – domājams, gruntsūdens dolokrētu horizonts
iezis
1) Ar kalcīta cementu cementēts smilšakmens ar māla starpkārtiņām
1
X
X
X
1) Mālainā matrice starp dolomīta agregātiem un dzīslām –
domājams, pedogēno dolokrētu veidojumiem
Amatas
2) Dolomīta karsta kabatas aizpildījums ar mālaino materiālu
8
X
X
X
svīta
3) Ar kalcīta cementu cementēts smilšakmens ar māla starpkārtiņām
un, iespējams, žūšanas plaisu pazīmēm
1) Mālainie nogulumi tieši zem stratigrāfiskās robežas
Dzelmju
2) Viendabīgi mālaino nogulumu vai vāji konsolidētu smilšakmeņu
4
X
X
X
atsegums
slāņi, vietām ar kalcīta ieslēgumiem
Riežupes Mālainā matrice dzīslainos dolomīta agregātos – domājams,
2
X
X
X
atsegums pedogēno dolokrētu veidojumos
Burtnieku Veczemju Mālainā matrice starp dolomīta agregātiem – domājams,
3
X
X
X
svīta
klintis
pedogēnajiem dolokrētiem
Novērojama tendence, ka hlorīta-kaolinīta klātbūtne identificējama mālaino nogulumu paraugos, kas atbilst subaerālās
atsegšanās procesu ietekmētiem nogulumiem (1. tabula). Tas konstatēts 13 paraugos jeb 43 % gadījumu. Šie māla minerāli
asociē ar nogulumu pazīmēm, kas raksturīgas pedogēnas izcelsmes dolokrētiem, attīstoties augšņu veidošanās procesos –
mālos, kas veido klastisko matrici ap dzīslainas uzbūves dolomīta cementa agregātiem (konkrēcijām) vai zarota dolomīta
cementa šūnās (Vizuļu iezī, Dzelmju un Riežupes atsegumā, Veczemju klintīs), kā arī ar karsta procesu pazīmēm – mālos,
kas ietver karstētu dolomīta agregātu un aizpilda karsta kabatu (Vizuļu iezī).
Vienlaikus to slāņu nogulumos, kur subaerālas atsegšanās pazīmes nav konstatētas, māla frakcija no māla minerāliem satur
tikai illītu (12 paraugos jeb 40%) (Tabula 1). Tomēr 5 paraugos (17%), kur arī subaerālas atsegšanās pazīmes nav konstatētas
tomēr indetificēts arī hlorīts un kaolinīts.
Lielākais hlorīta-kaolinīta saturs starp māla minerāliem vērojams nogulumos, kuru veidošanās apstākļi pēc līdzšinējās
interpretācijas varētu būt saistīti ar pedogēnajiem procesiem (1. attēls).

1. attēls. Kaolinīta un hlorīta īpatsvara izmaiņas pretēji proporcionāli illīta saturam neorientētos <4 μm nogulumu frakcijas paraugos.
Punktētā līnija ar bultu norāda fāžu intensitātes pieauguma virzienu difraktogrammās. H – hlorīts, I – illīts, K – kaolinīts, M – muskovīts,
Q – kvarcs. Paraugi: A – mālainie nogulumi Vizuļu iezī zem gruntsūdens dolokrētu horizonta (Vizuļu iezis) bez subaerālas atsegšanās
pazīmēm; B – mālainie nogulumi, kas aizpilda karsta kabatu dolomīta agregāta virsmā (Vizuļu iezis); C – mālainie nogulumi, kas aptver
karstētu dolomīta agregātu; D – mālainā matrice ap dolomīta agregātiem – pedogēnas izcelsmes dolokrētiem (Veczemju klintis);
E – mālainie nogulumi starp dzīslaini zarotu dolomīta cementu – pedogēnas izcelsmes dolokrētiem (Riežupes atsegums).
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Secinājumi
Līdz šim ir konstatēts, ka Latvijas devona nogulumi satur galvenokārt illītu ar nelielu citu māla minerālu piejaukumu.
Tomēr, veicot mērķtiecīgus pētījumus un ņemot vērā arī cita veida nogulumu makro- un mikropazīmes, iespējams izdalīt
arī konkrētas pēc mālu minerālā sastāva atšķirīgas nogulumu slāņkopas.
Subaerālās atsegšanās virsmām raksturīgo māla minerālu asociāciju klātbūtne arī tādās ģeoloģisko griezumu daļās, kur
citas subaerālas atsegšanās pazīmes nav konstatētas (nav izveidojušās vai nav saglabājušās), iespējams, tomēr norāda uz
atsegšanos, ļaujot precizēt ģeoloģisku robežu novilkšanu un slāņkopu ar noteiktiem veidošanās apstākļiem un līdz ar to arī
konkrētu minerālo sastāvu izdalīšanu.
Hlorīta un arī iespējamā kaolinīta lielāks daudzums nogulumos varētu būt saistīts ar subaerālās atsegšanās procesiem.
Hlorīta klātbūtne varētu būt saistīta ar dolomitizācijas procesiem, ko apstiprina dolomīta cementa un konkrēciju augstais
saturs nogulumos.
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The aim of the studies is to ascertain possibility to distribute subaerally influenced deposit strata by clay minerals. Two
kinds of tasks were set: 1) to determine subaeral exposure surfaces by analysis of geological sections and thin-sections; 2)
to carry out identification and analysis of clay minerals within elected geological sections. Used research methods include
documentation of geological sections, producing of polishes and thin-section, XRD clay fraction and identification of clay
minerals.
Clay fraction was sedimentologically fractionated from siliciclastics. Diffractograms were taken by diffractometer Discover
D8 with Cu tube (Kα1 λ=1.54060 Å) with LynxEye detector at 40 kV and 40 mA. The analyses range for randomly oriented
samples was from 2,5° to 70° 2Theta with step size 0.01° 2Theta and 2 s time per step. Diffractograms for qualitative phase
analysis were processed by DIFFRAC.EVA V2.1 Software.
Diffraction patterns of <2 µm fraction and <4 µm fraction (processed with same diffraction parameters) from 30 randomly
oriented samples were compared. These of <4 µm fraction turned out to be more suitable for clay mineral analysis while
diffractograms of <2 µm fraction were with lower resolution, thereby it was decided to use <4 µm fraction for clay
mineral analysis including semi-quantitative estimation. For identification of clay minerals oriented untreated, at 350 and
550° C heated and with ethylene glycol treated samples of <4 µm fraction were processed. The analyses range for phase
identification was from 2,5° to 30° 2Theta with step size 0.01°2Theta and 2 s time per step. The complete procedure for clay
mineral identification in total to 30 samples was done.
In diffractograms of oriented untreated samples it seems that illite contains smectite interlayers however it do not confirm
after ethylene glycol treatment. There are features from both chlorite and kaolinite reflections in diffractograms. Presence
of chlorite are more evident althought 002 and 003 reflections do not remain after heating in 550° C. Heating chlorite to
about 550° C for 1 h causes great increase of 001 reflection and shift to ~6.3-6,4 2Theta. Grounding on flow diagrams of
clay minerals identification destruction of these reflections is possible to some chlorites as well. Wherewith also presence
of kaolinite is more difficult to recognize unless there is 002 reflection. In randomly oriented samples intensities of hlorite
001, 002, 003 and kaolinite 001 reflections increases / decreases in direct ratio and inverse with illite intensities.
From the resulted data it seems that clay fraction <4 µm within pre-definied subaerally influenced deposits contains
illite and significant amount of another phases – presumably chlorite and kaolinite – in about a half of samples. There is
also tendency that greater amount of these phases is present in samples from clays around dolomite cement concretions
(Veczemji Cliff and Vizuļi Outcrop), clays which are present between branching dolomite cement (Vizuļi, Dzelmes and
Riežupe Outcrop), as well in clayey fill of karsted dolomite concretion (Vizuļi Outcrop). At the same time clay fraction from
other ambient geological layers (in Vizuļi, Dzelmes and Riežupe Outcrop) contains almost exclusively illite.
It is concluded that it is possible to define deposit layers with particular formation conditions and accordingly determined
clay mineral composition by combination with other geological features like subaerial exposure features. Supposedly chlorite
presence in greater amount is related to more evident and believable macro-features of subaerial exposure conditions or
some other causes like association with dolomite concretions.
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Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus produktus un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes un nekoksnes produktu
ražošanas tehnoloģijas.
Projekta gaitā veikti šādi uzdevumi:
1. apakšprojekta „Inovatīvu meža audzēšanas tehnoloģiju izstrāde mežsaimnieciskās ražošanas produktivitātes
un mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanai (LVMI Silava)” tika veikti pētījumi 4 apakšvirzienos: Meža
resursu prognozēšanas modeļa izstrādes; Bērza audžu ar egles otro stāvu ražības novērtējums un apsaimniekošanas
režīmi; DNS marķieru metožu izmantošana meža koku selekcijā un ģenētisko resursu izvērtēšanā; Meža
fitopatoloģiskie riski: skujkoku celmu bioloģiskā aizsardzība pret sakņu trupi, izmantojot sēnes Phlebiopsis gigantea
Latvijas izolātus.
2. apakšprojekta „Vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespēju izvērtēšana jaunu augstākas pievienotās vērtības
produktu un bioenerģijas ražošanai (LLU Meža fakultāte)” tika veikti pētījumi 2 tematiskajos virzienos: Latvijas
koksnes resursu un izmantošanas apjomu analīze un Tilpuma un blīvuma sakarību noskaidrošana svaigi cirstiem
apaļajiem kokmateriāliem.
3. apakšprojekta „Jauni tehnoloģiskie risinājumi inovatīvai augstākās pievienotās vērtības koksnes materiālu un
produktu attīstībai (LLU Meža fakultāte)” pētījumi veikti 2 apakšvirzienos: Koksnes šūnveida kompozītmateriālu
un saplākšņu plātņu fizikālo un mehānisko īpašību pētījumi un šo materiālu izmantošanas iespēju apzināšana un
pētījumi par koksnes kompozītmateriālu ugunsdrošības paaugstināšanas iespējām.
4. apakšprojekta „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām,
materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām (LVKĶI)” pētījumi veikti 4 tematiskajos virzienos: Tehnoloģisko
risinājumu pamatojums bezatlikumu koksnes konversijai individuālos ogļhidrātos, to atvasinājumos un sorbentos;
Funkcionāli produkti un ķīmikālijas ar augstu pievienoto vērtību no koksnes atlikumiem un koku mizām; Koksnes
un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši kompozītmateriāli; Izstrādāt metodes un līdzekļus materiālu
uguns un ilgizturības īpašību uzlabošanai.
Projekta ietvaros veikti pētījumi par pilnu mežsaimniecības ražošanas un kokapstrādes ciklu, sākot no meža atjaunošanas,
kopšanas un mežizstrādes jautājumiem līdz koksnes pārstrādes un produktu ar augstu pievienoto vērtību izveidi. Projektā
iesaistītas 3. valsts zinātniskās institūcijas, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar pētījumiem meža nozarē. Tās ir Latvijas Valsts
Mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Meža fakultāte), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas
institūts
Katrā no apakšprojektiem atbildīgā bija viena institūcija, atsevišķu jautājumu izpētē tika īstenota institūciju kopējā
sadarbībā.
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National Research Programme NatRes, Project Nr. 2
„NEW PRODUCTS AND INNOVATIVE FOREST MANAGEMENT,
FOREST WOOD AND NON-WOOD PRODUCT MANUFACTURING
TECHNOLOGIES (FOREST)”
Dagnis Dubrovskis*

Forest faculty, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* dagnis.dubrovskis@llu.lv

Participants of this project are 3 state’s scientific institutions whose research work is related to researches in the forest sector.
Those are the Latvian State Forest Research Institute “Silava”, Latvia University of Agriculture (Forest Faculty), Latvian State
Institute of Wood Chemistry (IWC).
The aim of the project is to develop new products and innovative forest management, forest wood and non-wood product
manufacturing technologies.
Researches were performed in such directions:
1. In the subproject “Developing innovative forest cultivation technologies for strengthening the efficiency and
competitiveness of forestry production (LSFRI “Silava”)” researches were performed in 4 directions: Development
of forest resource forecasting model; Productivity evaluation and management methods of birch-tree stand with
spruce understory; DNA marker method usage in forest tree selection and in the genetic resource evaluation; Forest
phytopatological risks: coniferous tree stump biological protection against the root rot with the usage of fungi
Phlebiopsis gigantea isolates of Latvia.
2. In the subproject “The evaluation of Local timber resource mobilisation possibilities for new higher added value
products and bioenergy production (Forest faculty)” researches took 2 thematic courses: Analysis of Latvian wood
resources and utilisation measures, and Establishing volume and density correlations for freshly-cut roundwood
timber.
3. In the subproject “New technological solutions for innovative higher added value wood material and product
development (Forest faculty)” researches were performed in 2 directions: Researches of physical and mechanical
properties of wood cellular composite materials and plywood boards, and Researches about possibilities to increase
fire protection for wood composite materials.
4. In the subproject “Low-tonnage products with high added value from wood with biorefinry technologies, materials
with improved durability qualities (IWC)” researches took 4 thematic courses: Technological solution substantiation
for chipless wood conversion into individual carbohydrates, their derivatives and sorbents; Functional products
and chemicals with high added value from timber wastes and peeled bark; Composite materials containing wood
and wood waste biorefinery products; Development of ways and means to improve material fire and durability
qualities.
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PRIEDES UN EGLES BONITĀŠU SKALAS LATVIJĀ
SITE INDEX FOR PINE AND SPRUCE IN LATVIA
Jānis Donis*, Guntars Šņepsts, Leonīds Zdors, Raimonds Šēnhofs,
Līga Kupfere, Agita Treimane
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
Latvian State Forest Research Institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*janis.donis@silava.lv

Viens no galvenajiem rādītājiem kokaudžu potenciālas ražības raksturošanai ir bonitāte (lat. bonitas – labums, vērtība).
Vēsturiski par mežaudžu bonitātes rādītājiem ir izmantota gan kokaudžu krāja, gan vidējais pieaugums u.c. parametri
(Sarma, 1948, Clutter et al., 1983), taču pašreiz lielākajā daļā valstu, kurās mežsaimniecība ir nozīmīga tautsaimniecības
nozare, ražību nosaka pēc kokaudzes augstuma un vecuma. Latvijas mežsaimniecībā pašreiz vēl joprojām tiek izmantotas
profesora M. Orlova 1931. gadā izveidotās bonitāšu skalas dižmežam un atvasājiem (Sarma, 1948, Матузанис, 1988). Pēc
šīs skalas audzes tiek iedalītas 7 klasēs (5 pamatklasēs), taču īpaši produktīvu audžu raksturošanai izveidotas papildus
klases - Ia, bet mazražīgu audžu raksturošanai – Va bonitāte. Šīs skalas ir veidotas pēc audžu vidējā augstuma. Tomēr
jau samērā drīz pēc šādu bonitāšu sistēmas izveides tika konstatēts, ka tās neatspoguļo audžu augšanas gaitu. Vidējo
koku augstumu ietekmē saimnieciskā darbība (piem., kopšanas cirtes), bez tam dažādos reģionos konstatētas atšķirīgas
augšanas gaitas (Антанайтис, Загреев, 1981). Latvijā normālu audžu augšanas gaitas tabulas izstrādātas 1924.gadā un
pēc tam papildinātas (Sacenieks, Matuzānis, 1964). Vēlāk Latvijā izveidotas bonitāšu skalas pēc virsaugstuma noteiktā
bāzes vecumā, kas ir mazāk jutīgs pret saimnieciskās darbības ietekmi, priedei, eglei, bērzam, apsei (Матузанис, 1988)
un baltalksnim (Bisenieks, 2009), balstot tās uz Latvijā iegūtiem koku mērījumu datiem. Tomēr, izvērtējot metodiskos
principus, pēc kura veidotas pašreizējās virsaugstuma bonitāšu skalas, konstatēts, ka tās veidotas kā anamorfiskas, proti,
visos vecumos proporcionālas, lai arī jau to izveidošanas laikā bija zināms, ka augšanas gaita ir polimorfiska – ražīgākām
(augstākas bonitātes) audzēm augstuma pieaugumi kulminē agrāk nekā mazāk ražīgām (zemākas bonitātes) audzēm. Tas
varētu radīt neprecizitātes ilgtermiņa prognozēs, tādēļ Valsts pētījumu programmas NATRES ietvaros izvirzīts uzdevums
izstrādāt jaunas priedes, egles, bērzu un apses bonitāšu skalas, kuras pēc iespējas novērstu augstāk minētās neprecizitātes.
Kā vienas no precīzākajām un mazāk laikietilpīgām augšanas gaitas aproksimācijas metodēm tiek uzskatītas metodes, kas
balstītas stumbra analīžu rezultātiem.
Izstrādājamajam virsaugstuma augšanas gaitas modelim jāatbilst sekojošām prasībām:
•
•
•
•
•

vienādojums ir polimorfisks (augstuma atšķirības starp virsaugstuma bonitātēm nav proporcionālas);
vienādojumam ir sigmodiāla augšanas gaita ar pārliekuma punktu;
vienādojumam ir horizontālā asimptota lielā vecumā;
vienādojums paredz, ka koka augstums krūšaugstuma vecumā 0 gadi ir 1,3 metri;
vienādojums nav atkarīgs no koka bāzes vecuma.

Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar pamatprincipiem, kādus izmantojām jauno bonitāšu skalu izveidē. Tā ietvaros aprakstītas
bonitāšu skalas priedei un eglei.

Materiāls un lauka darbu metodika
Lauku darba metodika
Projekta ietvaros dažādos Meža pētīšanas stacijas novados izvēlētas 35 katras pētāmās sugas (priede, egle, bērzs, apse)
audzes, no kurām ikvienā, lai raksturotu izvēlēto paraugkoku augšanas apstākļus, ierīkoti 2 vismaz 500 m2 lieli apļveida
parauglaukumi. Kopā ierīkoti 280 parauglaukumi.
Izvirzīti sekojoši objektu atlases kritēriji atbilstoši Meža valsts reģistra datu bāzes klasifikācijai:
•
•
•
•
•
•

audzē valdošā koku suga ir priede, egle, bērzs vai apse ar vismaz 7 sastāva vienībām;
audzes I stāvs ir vienvecuma;
audzes biezība vismaz 0,7;
audzes vecums 55-70 gadi vai 105 gadi un vecākas;
audze atbilst sausieņu, slapjaiņu vai purvaiņu augšanas apstākļu tipam;
audzē pēdējo 10 gadu laikā nav veikta saimnieciskā darbība;
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Paraugkoku izvēle
Katrā objektā izvēlēti divi paraugkoki, kas auguši salīdzinoši viendabīgos apstākļos un atbilst sekojošiem kritērijiem:
•
•
•
•
•
•
•
•

paraugkoks ir virsvaldu vai valdaudzes koks (I vai II Krafta klase);
koks nav vecākas paaudzes koks;
koks nav audzis klajumā un nav bijis pakļauts pārlieku lielai konkurencei (nav tuvu augošu līdzīgu dimensiju koki
vai celmi un gadskārtu platumi krūšaugstumā ir vienmērīgi);
kokam ir taisns stumbrs;
kokam ir veselīgs un normāli veidots vainags (nav vienpusējs, koks nav „ezis”, nav iespiests starp pārējiem, vainags
nav skrajš, kokam nav izteikta padēla vai divas galotnes utt.);
kokam nav sēņu un kukaiņu bojājumu pazīmes;
kokam nav izteiktu ārēji bojājumi (mizas nobrāzumi, plaisas utt.);
koks mežaudzē atrodas vismaz 30 metrus no tās malas.

Kopā uzmērīti 280 paraugkoki.
Parauglaukumu ierīkošana
Ap katru no izvēlētajiem paraugkokiem ierīkots 500 m2 liels apļveida parauglaukums, kura centrs atrodas aptuveni 1 m
attālumā no izvēlētā paraugkoka.
Parauglaukumā uzmērīti visi koki, kuru krūšaugstuma caurmērs lielāks par 14,0 cm, bet koki, kuru krūšaugstuma caurmērs
ir 6,1-14,0 cm, uzmērīti 100 m2 apļveida parauglaukumā.
Paraugkoku stumbra analīze lauku darbi
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pirms koka nozāģēšanas uz stumbra atzīmēts koka krūšaugstums (1,3 m virs sakņu kakla) un virziens (Z;A;D;R).
Virziens izvēlēts tā, lai nogāztajam kokam tas būtu vērsts uz augšu un būtu iespējams šo virzienu atzīmēt visā
nogāztā stumbra garumā.
Koks nozāģēts aptuveni 10-30 cm virs sakņu kakla.
Koks atzarots, vienlaikus piefiksējot sausā zara, zaļā zara un vainaga sākuma augstumu (attālums no sakņu kakla
ar 0,01m precizitāti). Par pirmo sauso zaru uzskata jebkuru sausu zaru, kura garums ir vismaz 2 cm. Par vainaga
sākumu uzskatīts mieturis ar vismaz vienu zaļo zaru (jebkurš zars, kuram ir zaļas skujas), kuru no nākamā mietura
ar zaļo zaru neatdala vairāk par diviem mieturiem.
Kokam nomērīts stumbra garums (0,01m precizitāti) un, sākot no koka sakņu kakla, tas samarķēts 1m garos
nogriežņos (1 m; 2 m; 3 m utt.), papildus atzīmējot 0,5 m un 1,3 m augstumu. Par atskaites punktu ņemts pirms
nozāģēšanas atzīmētais marķējums 1,3 metru augstumā.
Koks sagarumots iepriekš atzīmētajās vietās (4. punkts).
Katrā no zāģējuma vietām fiksēts stumbra caurmērs ar un bez mizas divos savstarpēji perpendikulāros virzienos.
Izzāģētas aptuveni 5 cm biezas ripas gadskārtu skaita un platuma mērīšanai:
7.1. ja koka garums 20 vai mazāk metri, ripas ņemtas celma augstumā; 0,5m; 1,0m; 1,3m; 2,0m; 3,0m; 4,0m utt.;
7.2. ja koka garums lielāks par 20 metriem, ripas ņemtas celma augstumā; 0,5m; 1,0m; 1,3m; 2,0m; 4,0m; 6,0m
utt.

Kamerālo darbu metodika
Lai varētu veikt gadskārtu platumu mērījumus, ripām 2 perpendikulāros virzienos veikta virsmas slīpēšana, izmantojot
sākotnēji rupjāku un pakāpeniski smalkāku smilšpapīru.
Gadskārtu skaits un platums noteikts uz katras ripas 2 virzienos, izmantojot gadskārtu platumu mērīšanas ierīci LINTAB
IV un datorprogrammu TSAP Win Scientific0.55. Gadījumos, kad gadskārtu skaits divos virzienos nesakrita, tika veikti
papildus mērījumi.
Uz uzmērīto datu pamata katrā parauglaukumā, izmantojot Microsoft Office Excel 2003 programmu, aprēķināti sekojoši
audzes raksturojošie rādītāji:
•
•
•
•
•
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audzes vidējais caurmērs;
audzes vidējais augstums;
audzes šķērslaukums;
audzes krāja;
audzes bonitāte un virsaugstuma bonitāte.
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Virsaugstuma bonitāšu aproksimācijai izmantots Chapman-Richards vienādojums (Clutter et al., 1983):
(1), kur:
H – koka augstums, m;
A – koka krūšaugstuma vecums, gadi;
a;b;c – koeficienti, kuru vērtības jāaprēķina.
Atbilstoši sakarībai (1) aprēķināti katra koka augstuma augšanas gaita. Pēc tam iegūtās augstumlīknes izlīdzinātas,
izmantojot vispārināto algebriskās diferences pieeju (Cieszevski& Bailey, 2000). Rezultātā iegūtas no bāzes vecuma
neatkarīgas augstumlīknes pēc formulas:

(2), kur:
H1; H2 – koka (audzes) augstums attiecīgi 1. un 2. uzmērīšanas reizē, m;
A1; A2 – koka (audzes) vecums attiecīgi 1. un 2. uzmērīšanas reizē, gadi;
b1; b2; b3 – koeficienti.
Koeficientu vērtības aprēķinātas, izmantojot datorprogrammu SPSS 16 Advanced models.

Rezultāti un diskusija
Aproksimējot augšanas gaitu līdz 70 gadu vecumam koku grupās, kuru krūšaugstuma vecums ir 50-70 gadi un 100120 gadi, nav konstatētas nozīmīgas atšķirības starp šīm grupām, jo atšķirības starp aproksimētajiem augstumiem visos
gadījumos ir mazākas par vienu metru.
Tā kā individuālam kokam augstums aproksimētais augstums nesakrīt ar bāzes augstumu, tie izlīdzināti, izmantojot
vienādojumu (2), kura koeficientu vērtības un statistiskie rādītāji atspoguļoti 1. tabulā.
1. tabula. Aproksimēto virsaugstuma bonitāšu Chapman-Richards izlīdzinātā vienādojuma (2. formula) koeficientu vērtības un
statistiskie rādītāji priedei un eglei.

Suga
Priede

Egle

Koeficients

Vērtība

Standartkļūda

b1

0.02016

0.00065

b2

-0.07199

0.21286

b3

4.68648

0.80647

b1

0.02933

0.00055

b2

-2.31109

0.13027

b3

14.27186

0.51509

Salīdzinot atsevišķu paraugkoku augšanas gaitas sinhronitāti ar aprēķinātajām augstumlīknēm (1.attēls), konstatēts, ka
straujāk augošo (labāko bonitāšu koki) izlīdzinātā augšanas gaita visai labi tiek atspoguļota ar bonitāšu skalu, savukārt
atsevišķi paraugkoki auguši visai atšķirīgi, piem., 30 gadu vecumā atbilstot H100=9m, bet 140 gadu vecumā - H100=21m.
Faktiski augstuma atšķirības nosakāmas tikai, sākot no A1.3>20, un līdz šī vecuma sasniegšanai acīmredzot nepieciešams
balstīties uz kādu citu bonitāšu noteikšanas sistēmu (piem., atbilstoši vēsturiskai - iepriekšējās audzes - bonitātei, vai atbilstoši
meža tipam). Bonitāšu skalu tabulētās vērtības atspoguļotas 2. un 3. tabulās. Pašreiz, salīdzinot J. Matuzāņa (Матузанис,
1988) izstrādātās virsaugstuma bonitāšu skalas ar šī pētījuma ietvaros izstrādātajām skalām (2. attēls), konstatēts, ka mūsu
piedāvātā skala prognozē straujāku augstuma pieaugumu no 20 līdz 60 gadu vecumam, un straujāku augstuma pieauguma
izlīdzinājumu pēc 100 vecuma krūšaugstumā sasniegšanas.
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1. attēls. Priedes paraugkoku (raustīta līnija) augstuma izmaiņu un virsaugstuma bonitāšu (pilna līnija) sinhronitāte.
2. tabula. Aproksimēto virsaugstuma bonitāšu Chapman-Richards izlīdzinātā vienādojuma (2. formula) tabulētās vērtības priedei.
Virsaugstuma
bonitāte
H12
H15
H18
H21
H24
H27
H30
H33
H36
H39

Vecums A1.3m
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2.1
2.6
3.1
3.6
4.2
4.8
5.5
6.1
6.8
7.6

3.5
4.5
5.5
6.6
7.7
8.9
10.0
11.3
12.5
13.8

5.0
6.4
7.9
9.4
11.0
12.6
14.2
15.8
17.5
19.2

6.4
8.2
10.0
11.9
13.9
15.8
17.8
19.8
21.8
23.8

7.7
9.8
12.0
14.1
16.4
18.6
20.8
23.1
25.4
27.6

8.8
11.2
13.6
16.0
18.5
20.9
23.4
25.9
28.4
30.9

9.8
12.4
15.0
17.6
20.3
22.9
25.5
28.2
30.8
33.5

10.7
13.4
16.2
19.0
21.7
24.5
27.3
30.1
32.9
35.7

11.4
14.3
17.2
20.1
23.0
25.9
28.8
31.7
34.6
37.5

12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
39.0

12.5
15.6
18.7
21.8
24.8
27.9
31.0
34.1
37.1
40.2

12.9
16.1
19.2
22.4
25.5
28.7
31.8
35.0
38.1
41.2

13.3
16.5
19.7
22.9
26.1
29.3
32.5
35.7
38.9
42.0

13.5
16.8
20.1
23.3
26.6
29.8
33.1
36.3
39.5
42.7

13.8
17.1
20.4
23.7
27.0
30.2
33.5
36.8
40.0
43.3

14.0
17.3
20.7
24.0
27.3
30.6
33.9
37.2
40.4
43.7

3. tabula. Aproksimēto virsaugstuma bonitāšu Chapman-Richards izlīdzinātā vienādojuma (2. formula) tabulētās vērtības eglei.
Virsaugstuma
bonitāte
H12
H15
H18
H21
H24
H27
H30
H33
H36
H39

Vecums A1.3m
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1.5
1.7
2.0
2.4
2.9
3.4
4.1
4.8
5.7
6.6

2.3
3.1
4.0
5.0
6.2
7.4
8.8
10.3
11.8
13.4

3.7
5.1
6.5
8.1
9.9
11.7
13.6
15.5
17.5
19.6

5.4
7.2
9.1
11.1
13.3
15.5
17.7
20.0
22.4
24.8

7.0
9.1
11.4
13.8
16.2
18.7
21.2
23.7
26.3
28.9

8.4
10.9
13.4
16.0
18.6
21.3
23.9
26.6
29.4
32.1

9.6
12.3
15.0
17.7
20.5
23.3
26.1
28.9
31.8
34.6

10.6
13.4
16.3
19.1
22.0
24.9
27.8
30.7
33.6
36.5

11.4
14.3
17.2
20.2
23.1
26.1
29.0
32.0
35.0
37.9

12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
39.0

12.5
15.5
18.6
21.6
24.7
27.7
30.7
33.8
36.8
39.8

12.8
15.9
19.0
22.1
25.2
28.2
31.3
34.3
37.4
40.4

13.1
16.2
19.4
22.5
25.5
28.6
31.7
34.8
37.8
40.9

13.3
16.5
19.6
22.7
25.8
28.9
32.0
35.1
38.1
41.2

13.5
16.7
19.8
22.9
26.0
29.1
32.2
35.3
38.4
41.5

13.6
16.8
19.9
23.1
26.2
29.3
32.4
35.5
38.6
41.7

A							B
2.attēls. Jaunā virsaugstuma bonitāšu skala, pie bāzes vecuma 100 gadi (krūšaugstumā) (nepārtraukta līnija), J.Matuzāņa izstrādātā
virsaugstuma bonitāšu skala (pārtraukta līnija) A - Priede, B – Egle.
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Tā kā izvēlētā metodika ļauj izmantot jebkuru loģiski iespējamu bāzes vecumu, tad atbilstošās skalas aprēķināmas atbilstoši
lietotāja vajadzībām, piem., 50 vai 100 gadus bāzes vecumi, līdzīgi, kā tas ir bijis līdz šim praksē lietotajās tabulās.

Secinājumi
1. Izstrādātais virsaugstuma augšanas gaitas modelis atbilst noteiktajām formālajām prasībām – vienādojums ir
polimorfisks, tam ir s veida forma, augšanas gaita asimptotiski tuvojas horizontālei liela vecuma vērtību gadījumā.
2. Izstrādātais modelis ir neatkarīgs no bāzes vecuma, kas dod lielāku izvēles brīvību modeļu pielāgošanā konkrētajām
meža resursu modelēšanas vajadzībām.
3. Aproksimētais modelis dot piesardzīgāku vērtējumu salīdzinājumā ar agrāk izstrādātajiem virsaugstuma modeļiem
(Матузанис, 1988) audzēs, kas vecākas par 100 gadiem, savukārt straujāku augstuma pieauguma prognozi audzēm,
vecumā no 20-60 gadiem.
4. Izstrādātais modelis lietojams analītiskā (2. formula), tabulu (2. un 3. tabula) vai grafiskā formā (2. attēls).
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SITE INDEX FOR PINE AND SPRUCE IN LATVIA
Jānis Donis*, Guntars Šņepsts, Leonīds Zdors, Raimonds Šēnhofs,
Līga Kupfere, Agita Treimane
Latvian State Forest Research Institute ‘’Silava’’, Salaspils, Latvia
*janis.donis@silava.lv

Site index (SI) is one of main measurements used to describe the productivity of a site. Site index is the average height of the
dominant and co-dominant trees on the site, at a given age (base age). Models elaborated earlier are based on either mean
height of the stand, which is sensitive to thinning or assumed to be anamorphic, which could cause inconsistencies in stand
development predictions. As one of the appropriate methods for height growth modelling are assumed stem analysis. Goal
of project is to develop new site index curve models for commercially most important tree species.
We each species (pine and spruce) we selected 35 even-aged stands, 55-70 or 105 years and older on dry, wet mineral or
wet peat soils. In each stand healthy 2 dominant or co-dominant trees with strait stem were selected. For stand description
around each sample tree was established 500m2 sample plot. Trees were cut and stem discs from stump height, 0.5m, 1.0m
1.3m, 2 meters and then every meter for trees shorter than 20m, and every second meter for trees longer than 20m, were
cut out. Growing rings were counted using LINTAB IV and software TSAP Win Scientific0.55.
For each tree height development was approximated based on Chapman-Richards function. Afterwards base age invariant
site index curves were calculated using Generalised algebraic difference approach. Values of coefficient were calculated
using SPSS 16 Advanced models.
We did not find differences in growth of trees of 55 to 70 years and trees older than 105 years, there for there was not need
for corrections because of age.
When compared the developed site index curves with the curves developed by J. Matuzanis, we found the new curves
predict faster growth at young age that previous ones.
New site index curves fit to formal requirements – they are polymorphic, sigmoidal, with horizontal asymptote at large
ages. New site index curves are base age invariant, which gives more elasticity in model application. Elaborated model could
be used in analytic way (eq. 2), table (table 2 and 3) or graphical form (fig. 2).
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BĒRZA AUDŽU AR EGLES OTRO STĀVU RAŽĪBAS
NOVĒRTĒJUMS UN APSAIMNIEKOŠANAS REŽĪMS
PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT REGIME OF
BIRCH STANDS WITH SPRUCE UNDERSTOREY
Pēteris Zālītis*, Ārija Kalniņa, Jānis Vuguls, Regīna Zālīte,
Jurģis Jansons, Māra Zariņa
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
Latvian State Forest Research institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*peteris.zalitis@silava.lv

Meža izcirtumi, kā arī lauksaimniecībā neapstrādātās platības parasti apmežojas ar mistraudzēm. Saglabājot jaunaudžu
mistraudzes, visai bieži izveidojas bērzu audzes ar egles otro stāvu, kurā egļu krājas pieaugums ir visai niecīgs –
ap 2 m3ha-1 gadā. Kaspars Bušs (Буш, Иевинь, 1984) secinājis, ka otrā stāva egļu krājas tilpums ir 30-50 m3ha-1. Šādas
kokaudzes vērtējamas gan kā meža pašsaglabāšanās izpausme, gan kā mežkopju zaudējums savulaik neizdarīto kopšanas
ciršu dēļ.
Saliktās bērzu audzēs ar egles otro stāvu kokaudzes kopkrāja parasti ir lielāka nekā bērzu tīraudzēs bez egles otrā stāva.
Tomēr sugu konkurence var izraisīt bērza ražības samazināšanos par 15-25%. Konkurences ietekme iespējama arī pretēja –
bērza krāja un bērzu koksnes krājas tekošais pieaugums var samazināt egles krājas tekošo pieaugumu. Mūsu eksperimentālos
parauglaukumos novērtēta šo sugu konkurences mijiedarbība.
Bērzu tīraudzes ar egles otro stāvu ikvienā no astoņām LVM mežsaimniecībām aug ap 1000 nogabalu. Ko varam tajās
labu paveikt? Savu pieredzi A.Zviedris publicējis monogrāfijās ”Egle un egļu meži Latvijas PSR” (1960) un „Kopšanas
cirtes Latvijas PSR mežos” (1961). Abās grāmatās autors pievērsis uzmanība tam, ka bērzu audzes ar egles otro stāvu nav
iespējams pārveidot par egļu tīraudzēm, bērzu audzi izretinot kopšanas cirtēs. Augstražīgu egļu tīraudzi iespējams izveidot
tikai nocērtot visus bērzus. Secinājumi apvieno zinātnieku novērojumus, taču iepriekšējos gadu desmitos pētījumi šinī
aspektā nav veikti.
Aktivizējot ūdens plūsmu pārmitros nemeliorētos mežos, kokaudzes sastāvā ieviešas bērzs. Bērza kā izcila ūdens transpirētāja
klātbūtne skuju koku audzēs ir meža izdzīvošanas priekšnoteikums. Tāpēc bērzu izciršana kopšanas cirtēs nemeliorētajos
pārmitros mežos, veidojot skuju koku tīraudzes, nav lietderīga. Līdz ar meliorācijas grāvju izrakšanu un ūdens plūsmas
aktivizēšanu radikāli uzlabojas arī augsnes aerācija, un sākas krass skuju koku augšanas gaitas kāpinājums. Optimizējoties
augsnes aerācijai, mainās arī kokaudzes struktūra. Visbiežāk tas izpaužas kā egles agresīva ieviešanās kokaudzes sastāvā. Līdz
ar to tiek apliecināta meža auglības nemitīga paaugstināšanās hidrotehniskās meliorācijas rezultātā. Bērza piemistrojums
tagad ir kļuvis par traucēkli skuju koku ražīgai augšanai.
Bērza tīraudzes ar egles otro stāvu Kaspars Bušs (1989) novērtēja kā kokaudžu konflikta situāciju, kas ar krājas kopšanas
cirtēm nav risināma. Mežkopim tomēr saglabājas iespēja kokaudzi rekonstruēt, izcērtot bērzus un izveidojot augstvērtīgu
egļu tīraudzi.
Savdabīgā un mazizzinātā auglīgo mežu mežaudzes tipa – bērzu audze ar egles otro stāvu – papildus izpēti rosināja Latvijas
finiera ražotāju bažas par izejmateriālu trūkumu tuvākajā nākotnē. Par piemērotu izejmateriālu finiera rūpniecībā tiek
uzskatīti bērza stumbri ar caurmēru, kas lielāks par 16 cm.

Materiāls un metodika
Pētījuma mērķis ir izzināt dabas likumsakarības, lai tās izmantotu, izveidojot teorētisko pamatu mežkopības metodei,
saliktajās bērzu audzēs ar egles II stāvu iegūstot bērza sortimentus un izveidojot ražīgas egļu tīraudzes.
Darba uzdevums ir izstrādāt matemātisko modeli, lai varētu prognozēt egles tīraudzes krāju pēc divdesmit gadiem. Kokaudzes
parametru savstarpējo attiecību analīzē izmantoti Meža valsts reģistrā iekļauto nogabalu aprakstu dati par saliktajām bērzu
kokaudzēm, kuru vidējais krūšaugstuma caurmērs ir lielāks par 16 cm. Informācija apkopota par četriem Latvijas reģioniem,
kuri teritoriāli atbilst akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’ Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes, Rietumvidzemes un
Vidusdaugavas mežsaimniecībām, kā arī valsts zinātniskās izpētes mežu novadiem. Iegūtie inventarizācijas dati izmantoti,
izveidojot kokaudzes parametru korelācijas matricas, vienā paraugkopā apvienojot sausieņu, āreņu un kūdreņu meža tipus.
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Prognozes izstrādāšanai izmantoti kokaudzes parametri, kuri ievākti Valsts pētījumu programmas NATRES ietvaros
ierīkotajos 60 pastāvīgajos parauglaukumos. Parauglaukumi ierīkoti meža nogabalos, kuros ir dažāds bērzu vidējais
augstums, un ikvienā mežsaimniecībā nogabali ir lokalizēti vairākos meža iecirkņos. No informācijas datu bāzes izvēlēti
nogabali ar bērzu audzes vidējo augstumu 16 m un vairāk. Izvēloties audzes parauglaukumu ierīkošanai, atteicāmies no
nogabaliem, kuri cietuši vējgāzēs, kuros kokaudzes struktūra ir uzskatāmi nevienmērīga, vai ir arī citi saskatāmi kaitējumi.
Izvēlētās parauglaukumu vietas saskaņotas ar iecirkņa vadītājiem. Ikviena pastāvīgā parauglaukuma kopplatība ir 0,2 ha,
tas iedalīts divās daļās pa 0,1 ha. Vienā parauglaukuma sadaļā (A vai B) paredzēta bērzu izciršana, saglabājot egles.
Katrā no parauglaukumiem bērzs un egle kā atsevišķi meža elementi dastoti 2 cm caurmēra pakāpēs 1,3 m augstumā.
Augstuma līknes izveidošanai koku augstums mērīts ar Blume-Leiss augstummēru. Katrā parauglaukumā ar Preslera urbi
iegūti paraugi pēdējo 10 gadu gadskārtu kopplatuma izmērīšanai eglēm un bērziem.
Gadskārtu kopējā platuma un stumbra caurmēra sakarību analīzei izveidoti šo sakarību grafiskie attēli. Izmantojot iegūtos
rādītājus, kokaudzes parametri aprēķināti kamerāli. Kokaudžu parametru aprēķina veidlapas arhivētas, lai, dastojot
parauglaukumus pēc 5 un 10 gadiem, dati būtu salīdzināmi pa caurmēra pakāpēm.
Prognozes modelī visu bērzu nociršana ir paredzēta tikai tad, ja stumbri ir piemēroti finierkluču ieguvei, un no pašreizējā
egles otrā stāva pēc divdesmit gadiem prognozējama egļu tīraudzes izveide ar koksnes krāju lielāku par 250 m3ha-1. Tādēļ
svarīgākie ir tie egles otrā stāva parametri, kas reglamentē iecerētā mērķa sasniegšanu.
Audžu grupēšanai atbilstoši resnāko koku īpatsvaram izmantojām mūsu iegūtos datus, dastojot 140 bērza parauglaukumus
(Zālītis, Jansons, 2009) visās astoņās a/s “Latvijas valsts meži’’ mežsaimniecībās. Dati pēc audzes vidējā augstuma sagrupēti
5 grupās: H=11÷15 m; 16÷20 m; 21÷25 m; 26÷30 m; 31÷35 m (1. attēls). Grafiski ilustrētais koku sadalījums pa caurmēra
pakāpēm var noderēt jebkura resnuma vai resnuma grupas stumbru sastopamības noskaidrošanai pie noteikta audzes
vidējā augstuma. Mūsu izvēlētajās 5 diametra grupās par 16 cm resnāki bērza stumbri ir sastopami 5%, 30%, 60%, 96%,
98%.

1. attēls. Bērza caurmēra pakāpju sadalījums atšķirīga augstuma (H) kokaudzēs.
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Rezultāti un diskusija
Kokaudzes parametri mūsu 60 pastāvīgajos parauglaukumos (bērza vidējais augstums HB, bērza krāja VB, audzes kopkrāja
VB+E, egles otrā stāva krāja VE, bērzu krājas tekošais pieaugums iV) uzskatāmi salīdzināmi ar bērzu tīraudzes krāju mērķtiecīgi
izveidotās intensīvi izretinātās jaunaudzēs. Mērķtiecīgi izveidotās bērzu tīraudzēs krāja 200 m3ha-1 ir pie 19 m kokaudzes
vidējā augstuma (Zālītis, Jansons, 2009). Nekoptās pārbiezinātās bērzu audzēs bez egles otrā stāva kokaudzes krājas
visticamākais rādītājs VB=237 m3ha-1 pie HB=19 m. Ar egles otro stāvu pie bērza HB=19 m saliktās kokaudzes kopkrāja,
visticamāk, VB+E =306 m3ha-1. Varam pieņemt, ka pie šāda augstuma egles otrā stāva krāja saliktās audzēs VE=69 m3ha-1.
Mūsu ievāktie dati neapstiprina pieņēmumu par egles otrā stāva it kā negatīvo ietekmi uz valdaudzes bērzu ražību. Bērza
krājas tekošais pieaugums iV ir robežās no 4 m3ha-1 līdz 15 m3ha-1, un nekorelē (r=0,057) ar egles otrā stāva krāju robežās
VE=40 m3ha-1 … 220 m3ha-1. Neatkarīgi no egles otrā stāva klātbūtnes saliktajās bērzu audzēs tās krājas tekošais pieaugums
iV=9,5 m3ha-1.
Apvienojot vienā paraugkopā piecu inventarizācijas datu bāžu rādītājus, iegūstam orientējošu priekšstatu par diviem
svarīgākajiem egles otrā stāva parametriem: visticamākais, ka H≈12,0 m un koksnes krāja V≈40 m3ha-1. Šie rādītāji šķietami
atbilst citu zinātnieku publicētām atziņām Latvijas mežos pirms apmēram 50 gadiem.
Pastāvīgajos parauglaukumos krājas lielumu variēšana veido sadalījumu, kas krasi atšķiras no inventarizācijas datu bāzes
krājas sadalījuma. Parauglaukumos visbiežāk sastopamā krāja ir 120 m3ha-1, bet pie šādas krājas datu bāzē nogabalu nav.
Krājas vidējie aritmētiskie rādītāji datu bāzē VDB = 42 m3ha-1 un parauglaukumos VPL = 109 m3ha-1; krājas vidējā starpība
67 m3ha-1 un tfakt=11,2>t0,05=1.96. No 60 ierīkotajiem parauglaukumiem tikai vienā parauglaukumā egles otrā stāva krāja ir
40 m3ha-1, bet pie šāda rādītāja datu bāzē nogabalu skaits kulminē (50%).
Inventarizācijas datu bāzē egles otrā stāva krājas rādītāji ir kļūmīgi, un tie nav izmantojami krājas prognozēšanai.
Apšaubāmi ir arī datu bāzē ievietotie skaitļi par egles otrā stāva vecumu: vidējais vecums ir 60 gadi ar sadalījumu pa
nogabaliem no 10 līdz 101 gadam. Bērzu valdaudzes vidējais vecums ir 76 gadi, kas pa nogabaliem variē no 22 līdz 130
gadiem. Mūsu līdzšinējā pieredze citos analizētajos objektos liecina, ka egles otrā stāva fiziskais vecums ir lielāks par bērza
vecumu. Pētījumā iekļautajos pastāvīgajos parauglaukumos egļu stumbru vecums nav noteikts, jo egles fiziskais vecums
maz ietekmē egļu ražības palielināšanos mežkopības pasākumu rezultātā. Jārēķinās, ka egles otrā stāva augšanas gaitas
parametrus nevar saistīt ar inventarizācijas datu bāzē uzrādīto egļu vecumu.
Izvirzās jautājums – vai no kokaudzes atsevišķu parametru (vidējais augstums, caurmērs, koku skaits) aprēķinu
prognozēm izskaitļoto koksnes krāju pēc 20 gadiem nevar aproksimēt ar vienu citu integrējošu parametru – patreizējo
koksnes krāju. Aproksimējot sakarību starp iekļautajiem rādītājiem V20 un V0, iegūstam ticamu (R=0.88) vienādojumu
V20= -0,0075V02+3,591V0-19.163 un tā grafisko formu 2. attēlā. Veidojot grafisko attēlu, izmantoti piecu mežsaimniecību
(DK, RV, ZL, ZM, VD) dati, kas pārsedzas, un vienādojuma līkne uzskatāma kā visas variantes apvienojošs rādītājs.

2. attēls. Kokaudzes krāja saistībā ar koku skaita, augstuma un caurmēra izmaiņām pēc 20 gadiem.
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Divdesmit gadus pēc bērzu nociršanas egļu tīraudzes krājai par kontrolskaitli hipotēzes līmenī izvēlējāmies 250 m3ha-1 un
vairāk. Visticamāk, šāds rādītājs sasniedzams, ja patreizējā egles otrā stāva koksnes krāja sasniedz vai pārsniedz 100 m3ha-1.
Lietderīgi atcerēties pirms piecdesmit gadiem Arvīda Zviedra un Kaspara Buša pausto atzinumu, ka salikto bērza audžu
egles otrā stāva speciāla apsaimniekošana ir bezcerīga, jo egles otrā stāva krāja nepārsniedz 50-60 m3ha-1. Arī mūsdienās
jāpiekrīt šim vērtējumam, jo tādās audzēs pēc 20 gadiem egles tīraudzēs koksnes krāja nepārsniegs 120-150 m3ha-1. Tomēr
mūsu pastāvīgajos parauglaukumos ir sastopamas arī otrā stāva kokaudzes ar 200 m3ha-1, un prognoze liecina, ka šādās egļu
tīraudzēs pēc 20 gadiem krāja būs 400 m3ha-1.
Pirms 30 gadiem par mežkopības mērķi tika izvirzīta skuju koku audzēšana. Bērza valdaudžu rekonstrukcijas lietderību
un egļu tīraudžu ražību pēc bērzu nociršanas apstiprina Vesetnieku stacionārā Kalsnavas mežu novadā ierīkoto
parauglaukumu seškārtīgi pārmērīšanas dati. 2. attēlā ievietoti rādītāji par egles otrā stāva krāju, kas uzmērīta piecos
kūdreņu parauglaukumos, kuros bērza valdaudze nocirsta pirms 25 gadiem. Līnija starp šiem krājas rādītājiem pielīdzināma
kā augšējā robeža prognozētās krājas izkliedes diagrammai. Tādējādi šie nedaudzie piemēri apstiprina prognozētās krājas
aprēķinu ticamību. Eksperimenti turpinās. Parauglaukumus pārmērot ik pēc 5 gadiem, kokaudzes parametru izmaiņas
varēs novērtēt, salīdzinot dastlapu aprēķinus.

Secinājumi
1.

Egļu tīraudžu izveidošana saliktajās bērzu audzēs nav pieļaujama slapjaiņu un purvaiņu mežos. Pastāvīgie
parauglaukumi ierīkoti un saglabājami sausieņu, āreņu un kūdreņu mežaudzēs.

2.

Inventarizācijas datu bāzē Ziemeļlatgales, Dienvidkurzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas MS un Zinātniskās
izpētes mežos analizēti 3160 nogabali ar saliktām bērzu audzēm un egles otro stāvu, kuros valdaudzes augstums
H>15 m. Kokaudžu parametri savstarpēji analizēti un to sakarību grafiskie attēli salīdzināti četrās mežsaimniecībās
kopā ar Zinātniskās izpētes mežiem. Korelatīvās sakarības starp kokaudzes parametriem visās paraugkopās norāda,
kādi lielumi izmantojami audzes prognozēšanas vajadzībām.

3.

Mūsu rezultāti neapstiprina pieņēmumu par egles otrā stāva negatīvo ietekmi uz valdaudzes bērza ražību. Bērza
krājas tekošais pieaugums robežās no 4 m3ha-1 līdz 15 m3ha-1 nekorelē (r=0,057) ar egles otrā stāva krāju robežās
no 40 m3ha-1 līdz 220 m3ha-1.

4.

Pēc bērzu valdaudzes nociršanas izveidotās egļu tīraudzes krāja prognozēta pēc 20 gadiem. Izstrādāti divi modeļi,
kas veiksmīgi ilustrē krājas prognozes rādītājus. Iecerētā egļu krāja V=250 m3ha-1 un lielāka sasniedzama patreizējās
otrā stāva kokaudzēs ar V=100 m3ha-1 un vairāk. Modeļu ticamība pārbaudīta 2013. gadā Vidusdaugavas MS.

5.

Ierīkotie parauglaukumi ir fiksēti LVMI Silava pastāvīgo parauglaukumu reģistrā, un to uzraudzība saskaņota ar
akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’ un Meža pētīšanas staciju.
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PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT REGIME OF
BIRCH STANDS WITH SPRUCE UNDERSTOREY
Pēteris Zālītis*, Ārija Kalniņa, Jānis Vuguls, Regīna Zālīte,
Jurģis Jansons, Māra Zariņa
Latvian State Forest Research institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*peteris.zalitis@silava.lv

In each of the eight regional forestries of JSC «Latvijas valsts meži» approximately 1000 compartments are birch stands with
spruce understory. According to the database, the standing volume of spruce in these stands is about 30-50 m3ha-1.
Presently opinion expressed by Arvīds Zviedris (1960) is still popular - it is not possible to transform birch stands with
spruce understory into spruce stands removing birch stems in thinnings. Our data confirm the opposite - it is possible to
create highly productive pure spruce stands, if all birches are removed. However, this measure is not popular in practical
forestry, even though there is a risk to face a shortage of birch wood suitable for plywood industry.
In the wet forests areas where birch is dominant are essential for the survival of forest, and also in conifer stands birch
admixture should be preserved due to its excellent ability to transpirate large amounts of water. In the fertile forests on
mineral soils and in drained forests birch admixture reduces productivity of conifers and it should be removed in thinnings.
The aim of our study is to better understand if and how it is possible to transform birch stands with spruce understory into
highly productive spruce stands, at the same time providing timber industry with veneer logs.
We have developed a model using stand parameters to forecast the standing volume of spruce in such transformed stands.
We used information about stand parameters of 3160 forest compartments in JSC Latvian State Forests Ziemeļlatgale,
Dienvidkurzeme, Rietumvidzeme, Vidusdaugava regional forestries and Forest Research station and established 60
permanent sample plots. Removal of all birches is foreseen only, if the birch stems can be utilized as veneer logs and the
expected standing volume of future spruce stand after 20 years is greater than 25 m3 ha-1. Therefore parameters of spruce
understory determining successful formation of highly productive pure spruce stands are the most important.
The present standing volume values of spruce understory given in the database are incorrect and therefore should not be
used to forecast standing volume in the future. Our permanent sample plots are established in compartments with actual
average standing volume 120 m3ha-1 (42 m3ha-1 in the data base).
The model predicts that future standing volume 250 m3ha-1 and more may be reached in stands where the present standing
volume of spruce understory equals or exceeds 100 m3ha-1.
The established sample plots are recorded in the Database of permanent sample plots and their establishment and further
management is coordinated with the JSC Latvian State Forests and Forest Research Station.
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DNS MARĶIERU METOŽU IZMANTOŠANA
MEŽA KOKU SELEKCIJĀ UN ĢENĒTISKO RESURSU
IZVĒRTĒŠANĀ
THE USE OF DNA MARKERS IN FOREST TREE
BREEDING PROGRAMS AND EVALUATION OF
GENETIC RESOURCES
Dainis Ruņģis*, Ilze Veinberga, Linards Ļubinskis, Ilze Šņepsta,
Viktorija Beļēviča, Baiba Krivmane, Krišs Bitenieks
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
Latvan State Forest Research institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*dainis.rungis@silava.lv

Meža koku selekcija un fenotipiskā izvērtēšana ir ļoti laikietilpīgi procesi. Izmantojot DNS marķierus, šo darbu var paātrināt
un precizēt. Sēklu plantāciju genotipēšana ir nepieciešama, lai noskaidrotu un apstiprinātu plantācijas shēmas, sertificētu
sēklu plantācijas, kā arī nodrošinātu, ka ģenētiskā daudzveidība selekcijas programmu ietvaros atjaunotās mežaudzēs ir
līdzīga dabiski (koku pašsējas rezultātā) atjaunotu mežaudžu daudzveidībai. Plantāciju klonu identificēšana un rametu
identitātes noskaidrošana ir būtiska krustošanas darbu plānošanai.
Ģenētisko resursu izpētē DNS marķierus var izmantot, lai noskaidrotu dabiskās audzes izcelsmi un ģenētisko struktūru,
kā arī, lai identificētu starpsugu hibrīdus. Ar DNS marķiera palīdzību var pārbaudīt, vai ģenētiskā daudzveidība kokos un
mežaudzē, kuri ir atzīti kā ģenētiskie resursi, ir līdzīga tai, kas atrodama citās Latvijas mežaudzēs.
Pētījuma mērķis ir aprakstīt un izpētīt Latvijas meža ģenētiskos resursus, tai skaitā, meža selekcijas programmas materiālus,
izmantojot DNS marķierus. Tas nodrošinās esošo plantāciju plānu apstiprināšanu, kā arī ģenētiskos resursos iekļautā
materiāla atbilstību kopējai Latvijas mežaudžu ģenētiskai daudzveidībai. Iegūtā informācija tiks ievietota vienotā datu bāzē,
lai nodrošinātu informācijas pieejamību arī nākotnē.
Valsts pētījumu programmas NATRES ietvaros tika definēti sekojoši uzdevumi:
1. sēklu plantāciju klonu un citu meža ģenētisko resursu aprakstīšana ar DNS marķieriem un augstvērtīgu ģenētisko
etalonu izdalīšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšanai;
2. pluskoku pēcnācēju ģimenes struktūras noteikšana ar DNS marķieriem, un ģimenes selekcijas vērtības noskaidrošana;
3. vienotas Latvijas meža koku ģenētiskās datubāzes izveide, apkopojot iegūto informāciju.

Rezultātu kopsavilkums
Sēklu plantācijas ģenētiskā pasportizācija
Projekta ietvaros pārsvarā veikta priežu sēklu plantāciju pasportizācija, pasportizējot 3 plantācijas. Zlēku plantācijā tika
analizēti 176 indivīdi, Zvirgdzes plantācijā 211, savukārt Amulas plantācijā - 384 indivīdi. Pasportizēta viena egļu plantācija
(Suntaži, 126 indivīdi). Plantāciju pasportizācijai izmantoti 3 SSR marķieri, ar kuriem bija iespējams atšķirt gandrīz visus
klonus. Gadījumā, ja divus klonus nevarēja atšķirt, tie tika analizēti ar 3 papildus SSR marķieriem. Iegūtie pasportizācijas
dati izmantoti, lai apstiprinātu plantācijas shēmas. Gadījumā, ja kāds ramets nesakrita ar pārējiem tā klona rametiem, to
dati tika salīdzināti ar pārējiem plantācijas kloniem. Ar šādu analīzi varēja noteikt, vai analizētais indivīds pieder pie cita
plantācijas klona, jeb vai tas ir meženis. Pasportizācijas dati arī tika izmantoti, lai salīdzinātu ģenētisko daudzveidību starp
plantācijām un iepriekš analizētam dabiskas izcelsmes Latvijas audzēm.
Dabīgās izcelsmes audžu ģenētiskā analīze
Ar 9 kodola marķieriem nalizēti 358 Līču priežu audzes indivīdi. Līču priežu audze tika izvēlēta analīzei, jo tā ir tipiska
reģionam, un tajā nav liela variācija vides apstākļos, kas atvieglina parauglaukumu ierīkošanu un salīdzinošo datu analīzi.
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Iegūtie dati izmantoti koku radniecības analīzei, nosakot ģenētisko attālumu starp indivīdiem. Ar kodola marķieriem audzes
ģimenes struktūru nebija iespējams noteikt, kādēļ pētījumi jāturpina ar hloroplasta un mitohondriāliem marķieriem.
Veikts apses (Populus tremula L.) dabiski atjaunoto audžu ģeogrāfiskais salīdzinājums, kā arī klonu skaita un izvietojuma
analīze. Tika analizētas 3 ģenētisko resursu mežaudzes Limbažu, Žīguru un Jēkabpils apkārtnē, kā arī 3 audzes Ziemeļkurzemē,
kur potenciāli varētu izveidot ģenētisko resursu mežaudzi. Paraugi tika ievākti no 100 vienmērīgi izvietotiem kokiem
katrā audzē, un analizēti ar 6 kodola SSR marķieriem. Rezultātā noteikta ģenētiskā daudzveidība, klonu sastāvs un veikts
audžu ģenētiskais salīdzinājums. Analizētajās 18 apšu jaunaudzēs konstatēti vidēji 9,4 ±2,65 kloni ha–1. Atšķirības starp
atsevišķām audzēm ir nozīmīgas: klonu skaits ir robežās no 5,3 ha–1 līdz 22 ha–1. Lielākā daļa klonu (79 %) pārstāvēti tikai
ar 1 rametu. Tas liecina, ka ģenētiskā daudzveidība katras audzes ietvaros ir samērā augsta – neviens no kloniem būtiski
nav pārsvarā. Vidējais attālums starp viena klona rametiem ir 48 ±9,54 m, maksimālais konstatētais attālums – 169,4 m.
Tas liecina par dažu apšu klonu konkurētspēju, jo tie konkrētajos apstākļos izrādās piemērotāki nekā citi un aizņem samērā
lielas platības. Tādēļ ģenētisko resursu aizsardzībai paredzētajās audzēs ir svarīgi veikt klonu struktūras raksturošanu un
periodisku inventarizāciju.
Sēklu plantāciju pēcnācēju analīzes
Vērtētas priežu sēklu kvalitatīvās un ģenētiskās atšķirības trīs dažādās priežu sēklu plantācijās atšķirīgos ražas gados. Divās
23 gadus vecās (Dravas un Sāvienas) un vienā astoņus gadus vecā (Norupe) priežu sēklu plantācijās analizēti 18 priežu
klonu 2011.gada čiekuri un sēklas. Noteikti un salīdzināti čiekuru vidējie rādītāji, pilngraudaino sēklu skaits čiekurā un
1000 sēklu svars. Skaidrotas klonu pazīmju korelatīvās sakarības starp dažādām plantācijām. Salīdzināts plantāciju un
mežaudžu reproduktīvais materiāls. Ģenētiskās daudzveidības vērtēšanai ar molekulārās ģenētikas metodēm salīdzināti
dažādu gadu sēklu ražas paraugi no Sāvienas (2011., 2006., 1999.g.) un Dravas (2011, 2010.g.) plantācijām. Čiekuru un
sēklas raksturojošo pazīmju absolūtie lielumi dažāda vecuma priežu sēklu plantācijās ar vienādu klonu sastāvu atšķiras,
bet atšķirība ir ģenētiski nosacīta - saglabājas augsta korelācija starp vecākajām plantācijām (r0,01=0,6-0,8). Sēklu plantāciju
klonu čiekuru un sēklu lielumi ar rameta vecumu palielinās. Vienvecuma plantācijās veidojas vienāda lieluma sēklas, bet
pilngraudaino sēklu skaits čiekurā atšķiras (F=10,3 >F0,001). Sēklu plantāciju un mežaudžu čiekuri būtiski atšķiras (F>F0,001) Dravas un Sāvienas sēklu plantācijās čiekuri ir lielāki, tiem ir vairāk pilngraudaino sēklu, kuru vidējais svars - 7,9 g, kas ir
par 28% lielāks. Sēklu plantācijās ar vienādu klonu sastāvu, kuras atrodas ģeogrāfiski un klimatiski atšķirīgās vietās, nav
novērota būtiska ģenētiskās daudzveidības samazināšanās.
Novērtēts, vai egļu sēklu plantāciju sēklu izmantošana atstāj nozīmīgu ietekmi uz jaunaudžu ģenētisko daudzveidību.
Pētījuma materiāls ievākts no nejauši izvēlētiem 514 kokiem divu egles sēklu plantāciju (Remte un Katvari) pēcnācēju
stādījumos, kas atrodas Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas un Auces meža novados. Mežaudzes pārstāv nejauši izvēlēti
paraugkoki no rietumu (3 audzes, kopā 139 koki), centrālā (3 audzes, 144 koki) un austrumu (2 audzes, 96 koki) egles
provenienču reģiona. Analīze veikta, izmantojot 6 kodola SSR marķieru datus. Vidējais alēļu skaits lokusā svārstās robežās no
10 (UAPgAG150) līdz 35 (EAC7H07), un nav novērojamas šī rādītāja būtiskas atšķirības starp sēklu plantāciju pēcnācējiem
un mežaudzēm. Kopumā plantāciju pēcnācējiem vidējais atrasto alēļu skaits ir nedaudz lielāks, bet efektīvo alēļu skaits
nedaudz mazāks nekā mežaudzēm, taču novērotā heterozigotāte abām izvērtētajām kopām neatšķiras (Ho attiecīgi 0,61 un
0,59). Nav konstatētas arī nozīmīgas daudzveidības indeksa (DI) un Šenona daudzveidības indeksa (I) vērtību atšķirības
(attiecīgi plantāciju pēcnācējiem DI = 0,92 un I = 2,0; mežaudzēm DI = 0,91 un I = 1,9). Vidējais alēļu, ar īpatsvaru ≥5 %,
skaits plantāciju pēcnācējiem ir nedaudz augstāks nekā mežaudzēs, taču atšķirības ir ievērojamas tikai salīdzinājumā ar
centrālā un austrumu, bet ne ar rietumu, provenienču reģiona audzēm. Kopumā var secināt, ka egles sēklu plantāciju ar 20
un 50 kloniem pēcnācēju izmantošana nesamazina atjaunoto mežaudžu ģenētisko daudzveidību
Meža koku sugu hibrīdu izpēte
Alkšņa starpsugu kontrolētā krustojumā iegūto sēklu izpēte
LVMI Silava tika pārbaudīta kontrolēta baltalkšņa (tēvs) un melnalkšņa (mātes koks) krustojuma sēklu dīdzība. Sēklas tika
stratificētas divus mēnešus 4°C temperatūrā un ievietotas Petri platēs, 1 mēnesi izturot klimata kamerā 22°C temperatūrā.
Tomēr sēklas nebija iespējams izdiedzēt.
Izmēģināta metode tiešai PCR reakcijas izpildei bez DNS izdalīšanas no sēklām, izmantojot „Finnzymes” firmas (Somija)
Phire Plant Direct PCR kitu. Tomēr, iespējams, DNS sliktās kvalitātes dēļ ar iepriekš izstrādātajiem hibrīdalkšņu sugu
specifiskiem marķierus hibrīda analīzei pieņemamus rezultātus neizdevās iegūt.
Pārpalikušās sēklas tika nosūtītas uz Baltkrievijas meža institūtu, lai to dīgtspēju noskaidrotu ar rentgena analīzes palīdzību.
Ar šo metodi iespējams vizualizēt sēklas iekšieni, noskaidrojot, vai sēklas ir pilnas un vai ir iespējams tajās saredzēt embriju.
Kā redzams 1. attēlā, no 19 analizētām sēklām tikai vienai noteikta endosperma, pārējās sēklas visas bija tukšas. Divām
sēklām papildus tika veikta disekcija, lai noskaidrotu rentgena vizualizācijā redzamās svītras identitāti. Bija pieņēmums,
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ka tā, iespējams, ir sēklas dīglis. Tomēr pēc disekcijas tika noteikts, ka tā ir sēklu apvalka detaļa, bet sēklas ir pilnīgi tukšas
un tātad neauglīgas. Šie rezultāti apstiprina iepriekš iegūtos rezultātus gan par zemo sēklu dīdzību, gan arī pieņēmumu par
starpsugu alkšņu krustošanas virzienu (Kundziņš, 1968), ka krustošanās ir iespējama tikai tad, kad mātes koks ir baltalksnis.

1. attēls. Hibrīdalkšņa sēklas rentgena analīze, atzīmējot sēklu, kurā tika detektēta endosperma.
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THE USE OF DNA MARKERS IN FOREST TREE BREEDING
PROGRAMS AND EVALUATION OF GENETIC RESOURCES
Dainis Ruņģis*, Ilze Veinberga, Linards Ļubinskis, Ilze Šņepsta, Viktorija Beļēviča,
Baiba Krivmane, Krišs Bitenieks.
Latvan State Forest Research institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*dainis.rungis@silava.lv

Aims: Forest tree breeding and phenotypic evaluation is a long process, and the use of DNA markers can facilitate these
activities. The genotyping or molecular fingerprinting of seed plantations can be used to confirm clonal identity of the
ramets, to assay the level of genetic diversity of breeding material, and to certify seed plantations. The correct identification
of clones and ramets is very important for planning of artificial crosses.
DNA markers can also be used to examine and compare the genetic diversity and population structure of natural and
genetic resource stands, as well as for the identification of hybrids, both natural and from artificial crosses.
The aim of this project was to use DNA markers to investigate Latvian forest genetic resources, including breeding material.
This will enable confirmation of clonal identity in seed plantations, and the comparison of genetic resource stands with
natural stands.
Activities for the entire project:
1. DNA fingerprinting of seed plantations and other forest genetic resources.
2. Evaluation of genetic diversity and family structure in the progeny of seed plantations and other breeding material.
3. Establishment of a database of molecular data obtained from the investigation of Latvian forest genetic resources.
Summary of results
Genetic fingerprinting of seed plantations
The majority of plantations genetically fingerprinted were pine, due to the ecological and economic importance of this
species. Three pine plantations (Zlēkas, Zvirgzde, Amula) were analysed with three nuclear SSR markers. In addition, one
spruce plantation (Suntaži) was analysed. The results were used to confirm clonal identity, and to compare the genetic
diversity of breeding material with natural stands.
Analysis of natural stands
A natural pine stand (Līči) was analysed with 9 SSR markers, and the data was used to assess the genetic relatedness
between individuals in the stand. It was not possible to reconstruct pedigrees with this data, and research is continuing
using chloroplast and mitochondrial markers.
Genetic analysis of aspen (Populus tremula L.) genetic resource stands was undertaken. Three genetic resources stands
(Limbažu, Žīguru, Jēkabpils), and three potential genetic resource stands in northern Kurzeme were analysed with six
SSR markers. The number of clones in each stand was determined, as well as the distance between ramets. The genetic
differentiation between the analysed populations was also analysed.
Seed lot and progeny analyses
The genetic diversity of seed lots, obtained from the same plantation in different years, was determined. In addition, genetic
diversity of seed lots obtained from plantations established in different locations with the same clones was compared.
Differences in genetic diversity were identified when comparing seed lots from different years, but no differences were
found between locations.
An analysis of genetic diversity in spruce seed lots was also done, and the results were compared to diversity parameters,
which were obtained from natural spruce stands. The results indicated that the use of 20-50 clones in seed orchards did not
significantly reduce genetic diversity in the progeny, compared to natural stands.
Investigation of forest tree species hybrids
Analysis of hybrid alder seeds
Seeds from a controlled cross between grey alder (male) and black alder (female) were obtained, and germination tests
were carried out. No germination was detected. DNA was extracted from the seeds, and tested with previously developed
species-specific markers, but the results were inconclusive, probably due to poor quality DNA. Therefore, in collaboration
with the Forest Institute of Belarus, the remaining seeds were analysed using x-ray imaging. Only one seed of the 19
analysed contained endosperm, the remaining seeds were empty. These results confirmed previous reports about the low
germination rate of hybrid alder seeds, and also that the controlled crosses were more successful using grey alder as the
female (Kundziņš, 1968).
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SKUJKOKU CELMU BIOLOĢISKĀ AIZSARDZĪBA
PRET SAKŅU TRUPI, IZMANTOJOT SĒNES PHLEBIOPSIS
GIGANTEA LATVIJAS IZOLĀTUS
BIOLOGICAL CONTROL OF CONIFEROUS STUMPS
AGAINST ROOT AND BUTT ROT USING LATVIAN
PHLEBIOPSIS GIGANTEA STRAINS
Kristīne Kenigsvalde, Natālija Arhipova, Dārta Kļaviņa, Astra Zaļuma,
Kristaps Gruduls, Ansis Actiņš, Tālis Gaitnieks*
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
Latvian State Forest Research Institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*talis.gaitnieks@silava.lv

Lai ierobežotu sakņu trupi izraisošās sēnes Heterobasidion annosum izplatību skujkoku audzēs, mežizstrādes laikā celmi tiek
apstrādi ar Phlebiopsis gigantea sporām. Darba mērķis bija atrast Phlebiopsis gigantea Latvijas izolātus, kurus perspektīvā
varētu izmantot skujkoku celmu apstrādei, lai novērstu celmu inficēšanos ar H. annosum sporām. Laikā no 2010. līdz 2013.
gadam Valsts pētījumu programmas NATRES ietvaros ievākti 79 P. gigantea izolāti no egles un 29 no priedes koksnes.
Lauka eksperimentos pārbaudītas 43 izolātu īpašības, tajā skaitā, efektivitāte pret H. annosum infekciju. Analizējot 21 P.
gigantea Latvijas izolāta sporu produkciju, konstatēts, ka četrus izolātus raksturo būtiski (p<0,05) lielāka sporu produkcija:
153,5-184,8 milj. Petri platē, salīdzinājumā ar bioloģiskā preparāta „Rotstop” sastāvā esošo izolātu: 44,5 milj. Petri platē.
No pārbaudītajiem 38 P. gigantea Latvijas izolātiem 2 izolāti egles koksnē uzrādīja būtiski lielāku augšanas ātrumu, bet
5 izolāti būtiski lielāku aizņemto laukumu, salīdzinājumā ar Somijā ražoto preparātu „Rotstop”. Perspektīvā šos izolātus
varētu izmantot jaunu bioloģisko preparātu izstrādei. Izmantojot celmu apstrādei suspensiju, kas sastāv no 2 – 3 dažādiem
P. gigantea izolātiem, iespējams nodrošināt tādu pat efektivitāti pret H. annosum infekciju, kā lietojot atsevišķus izolātus.
Latvijā egļu audzēs vidēji 23% koku ir trupējuši un trupi pamatā izraisa sakņu piepe Heterobasidion annosum s.l..
Sēnes micēlijs egles stumbrā izplatās līdz pat 10 metru augstumam, kādēļ sakņu trupe rada ievērojamus ekonomiskos
zaudējumus, kas Latvijā 2006. gadā sastādīja 800 – 4790 eiro ha-1 (Gaitnieks et al., 2007). Sakņu piepe izplatās ar sporām,
mežizstrādes laikā inficējot svaigus celmus, un ar micēliju, sakņu kontaktu vietās saskaroties veselo un ar sakņu piepi
inficēto koku saknēm. Lai ierobežotu sakņu piepes izplatību stipri inficētās platībās, skuju koku vietā ieteicams stādīt lapu
kokus (Latvijā līdz šim H. annosum nav atrasts analizētajos baltalkšņu un melnalkšņu koksnes paraugos) vai arī veikt šādu
platību atcelmošanu. Izstrādājot skujkoku celmus, ne tikai tiek samazināts inficēto sakņu daudzums augsnē, bet arī iegūta
papildus koksne bioenerģijai.
Viens no efektīvākajiem paņēmieniem sakņu piepes izplatības ierobežošanā infekcijas neskartās audzēs ir svaigu celmu
apstrāde ar bioloģiskajiem preparātiem, kas satur lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. sporas. Ja P. gigantea
sporas pirmās nonāk uz celma, tad tiek samazināta H. annosum sporu infekcija, jo gan sakņu piepe, gan lielā pergamentsēne
primāri kolonizē svaigu koksni un savā starpā „cīnās” par substrātu (Woodward et al., 1998). Latvijā kopš 2008. gada
starpcirtēs tiek lietots Somijā ražotais bioloģiskais preparāts „Rotstop”. Preparāta sastāvā ir no viena P. gigantea izolāta
(ģenētiski atšķirīga lielās pergamentsēnes micēlija kultūra) iegūtas sporas. Ilgtermiņā preparāta „Rotstop”, respektīvi, viena
sēnes izolāta izmantošana, var ietekmēt P. gigantea vietējās populācijas, kā arī citu sēņu bioloģisko daudzveidību.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” (LVMI Silava) kopš 2005. gada tiek veikti pētījumi, lai izdalītu ar H. annosum
konkurētspējīgus P. gigantea Latvijas izolātus, kurus perspektīvā varētu izmantot celmu apstrādei skujkoku audzēs. Pārskata
perioda darba uzdevumi bija:
•
•
•
•
•
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ievākt P. gigantea izolātus no egles un priedes koksnes;
laboratorijas apstākļos novērtēt P. gigantea izolātu sporu produkciju;
analizēt ievākto izolātu augšanas ātrumu egles koksnē, salīdzinājumā ar preparāta „Rotstop” sastāvā esošo izolātu;
pārbaudīt izolātu efektivitāti lauka eksperimentā pret H. annosum bazīdijsporu infekciju;
novērtēt izolātu maisījuma (suspensijas, kas sastāv no dažādiem P. gigantea izolātiem) efektivitāti pret H. annosum
infekciju, salīdzinājumā ar atsevišķu izolātu efektivitāti.

Mežs

Materiāli un metodes
P. gigantea izolāti ievākti laikā no 2010. – 2013. gadam Meža pētīšanas stacijas (MPS) Kalsnavas mežu novada teritorijā, kā
arī Ogres un Kuldīgas novados. Koksnes paraugi ievākti no celmiem, lielu dimensiju ciršanas atliekām un izgāztiem kokiem,
uz kuriem konstatēti P. gigantea augļķermeņi. Koksnes paraugi izcirsti ar cirvi apmēram 2 – 3 cm dziļumā. No katra ievāktā
koksnes parauga laboratorijā ar naža vai skalpeļa palīdzību izgrieza 3 mazus gabaliņus (0,2 - 0,5 x 2 cm). Iegūtos koksnes
gabaliņus virspusēji sterilizēja virs atklātas liesmas un novietoja Petri platēs uz sterilas iesala - agara barotnes, lai izdalītu
P. gigantea micēliju.
Lai novērtētu P. gigantea izolātu sporu produkciju, sporas, izmantojot mikroskopu Leica DM4000B, skaitītas 30 redzeslaukos
(palielinājums 100x) un pēc tam veikts pārrēķins uz kopējo skaitu miljonos analizētajā Petri platē.
P. gigantea izolātu augšanas ātrums koksnē analizēts apmēram 30 cm garos Picea abies bluķīšos (eksperimentos izmantoti
2 – 3 koki). Izolātu augšanas ātrums analizēts, iepilinot sporu suspensiju uz bluķīša virsmas iestrādātās 10 – 15 bedrītēs,
kas deva iespēju uz viena bluķīša salīdzināt līdz pat 15 izolātu augšanas ātrumu. Pēc viena mēneša inkubācijas (bluķīši tika
regulāri laistīti) katrs bluķītis sazāģēts 4 - 6 trīs cm biezās ripās, kuras tika nomizotas, mazgātas un 5 dienas inkubētas istabas
temperatūrā. Sēnes micēlija attīstība novērtēta pēc raksturīgā oranži brūnā krāsojuma uz analizētajām ripām. Papildus
6 cm dziļumā katrā analizētajā bluķītī tika noteikts arī sēnes micēlija aizņemtais laukums, kurš tika mērīts, izmantojot
planimetru PLANIX 10S „Marble”.
Lai novērtētu P. gigantea izolātu antagonismu pret Heterobasidion spp. bazīdijsporu infekciju, ar P. gigantea izolātiem
apstrādāti Pinus sylvestris un Pinus contorta bluķīši 5 dienas tika eksponēti mežaudzēs ar ļoti augstu Heterobasidion
infekcijas fonu. Daļa bluķīšu tika izvietoti egļu audzē, lai novērtētu Heterobasidion parviporum (S grupa) infekciju, bet
daļa Pinus contorta audzē, lai analizētu Heterobasidion annosum s.s. (P grupa) infekciju. Katra bluķīša virsma tika sadalīta
4 sektoros, vienu no sektoriem atstājot neapstrādātu, lai noteiktu H. annosum dabisko bazīdijsporu infekcijas fonu. Pārējie
trīs sektori tika apsmidzināti ar bioloģiskā preparāta „Rotstop” suspensiju un diviem Latvijas P. gigantea izolātiem (sporu
suspensijas koncentrācija bija aptuveni 5000 sporas uz mililitru). Bluķīši pēc tam tika inkubēti vienu mēnesi lauka apstākļos,
un H. annosum klātbūtne analizētajos sektoros konstatēta, novērtējot konīdijnesēju sastopamību (Sun et al., 2009a).
Lai novērtētu P. gigantea izolātu maisījuma efektivitāti salīdzinājumā ar atsevišķu izolātu efektivitāti, laboratorijā 2-4 stundas
pirms eksperimenta sākuma pagatavotas astoņas dažādas atsevišķu P. gigantea izolātu un izolātu maisījuma suspensijas
ar sporu koncentrāciju 5000 sporas uz mililitru. Atkārtojumu skaits vienam izolātam 15 - 16 (kopējais analizēto bluķīšu
skaits 42). Bluķīši apstrādāti ar P. gigantea suspensijām pēc iepriekš minētās metodikas, kurā analizēts P. gigantea izolātu
antagonisms pret bazīdijsporu infekciju. Pēc vienas stundas bluķīši apsmidzināti ar H. annosum konīdijsporu suspensiju
(500 sporas uz mililitru). Eksperimentā izmantoti 2 Heterobasidion parviporum un 2 Heterobasidion annosum s.s. izolāti.
Izolātu efektivitāte (E) katrā bluķītī analizēta 3 un 8 cm dziļumā, salīdzinot ar H. annosum aizņemto laukumu (S) kontroles
sektorā un ar P. gigantea apstrādātajos sektoros:
E(%) = 100 - (S ar P. gigantea apstrādātajos sektoros · 100 / S kontroles sektorā)
Papildus tika analizēts arī P. gigantea aizņemtais laukums.

Rezultāti
Papildinot LVMI Silava izolātu kolekciju, ievākti 79 P. gigantea izolāti no egles un 29 no priedes koksnes. Dažādos
eksperimentos lauka apstākļos analizēti 43 P. gigantea izolāti, bet laboratorijā 21 izolāts.
P. gigantea sporu produkcija novērtēta 2010. gadā (1. eksperiments) un 2012. gadā (2. eksperiments). 1. eksperimentā 12
analizēto P. gigantea Latvijas izolātu sporu produkcija variēja no 1,6 līdz 20,5 milj. Petri platē. Somijā ražotā preparāta
sporu produkcija bija 7,0 milj. sporu Petri platē. Trīs no analizētajiem Latvijas izolātiem uzrādīja būtiski lielāku sporu
produkciju salīdzinājumā ar „Rotstop” (p<0,05). 2. eksperimentā „Rotstop” sporu produkcija bija 44,5 milj. Petri platē, bet
no analizētajiem 9 Latvijas izolātiem, 6 izolāti uzrādīja augstākas vērtības (44,7 – 184,8 milj. Petri platē) kā „Rotstop”. Būtiski
(p<0,05) lielāku sporu produkciju uzrādīja 4 analizētie Latvijas izolāti. Sporu produkcija ir ļoti nozīmīgs parametrs, ja
izolātus izmanto bioloģisko preparātu ražošanai. Jāatzīmē, ka abos laboratorijas eksperimentos „Rotstop” sporu produkcija
atšķīrās vairākas reizes, bet tas ir saistīts ar dažādu ražotāju izmantotajām agara barotnēm, turklāt pirmajā eksperimentā
sporu uzskaite veikta pēc divām nedēļām, bet otrajā – pēc četrām nedēļām.
Laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam 3 eksperimentos tika analizēts 38 Latvijas izolātu augšanas ātrums egles koksnē,
salīdzinājumā ar preparāta „Rotstop” sastāvā esošā izolāta augšanas ātrumu. P. gigantea izolātu attīstību koksnē ietekmē gan
atsevišķa koka īpašības, gan gaisa temperatūra un mitrums eksperimenta laikā. Tāpēc Latvijas izolātu īpašības (augšanas
ātrums un aizņemtais laukums) salīdzinājumā ar preparātu „Rotstop” jāvērtē katrā eksperimentā atsevišķi. Piemēram, 2010.
gada eksperimentā 7 no analizētajiem 20 Latvijas izolātiem uzrādīja lielāku augšanas ātrumu kā „Rotstop” (skat. 1. attēlu).

87

Forest

1. attēls. P. gigantea izolātu vidējais augšanas ātrums un aizņemtais laukums egles koksnē.

Ļoti svarīgs izolātu efektivitāti raksturojošs rādītājs ir izolātu aizņemtais laukums, respektīvi, cik ātri izolāts spēj kolonizēt
celma virsmu un augt koksnē ne tikai dziļumā, bet arī radiālā virzienā. Arī no šī aspekta 7 Latvijas izolāti ir efektīvāki
par „Rotstop”, turklāt 3 no minētajiem izolātiem (M108E, B107E un Ti108E) raksturo ne tikai lielāks augšanas ātrums,
bet arī lielāks aizņemtais laukums, kas tika analizēts 6 cm dziļumā. 2011. gada eksperimentā 9 Latvijas izolātu aizņemtais
laukums 6 cm dziļumā bija būtiski lielāks salīdzinājumā ar „Rotstop” aizņemto laukumu. 2012. gada eksperimentā divi
no pārbaudītajiem 9 P. gigantea izolātiem uzrādīja būtiski lielāku augšanas ātrumu, bet 5 Latvijas izolāti būtiski lielāku
aizņemto laukumu, salīdzinājumā ar „Rotstop” (p<0,05).
P. gigantea Latvijas izolātu antagonisms pret H. annosum bazīdijsporu infekciju tika analizēts Pinus sylvestris un Pinus
contorta koksnē. Secināts, ka Pinus sylvestris, salīdzinājumā ar Pinus contorta, raksturo augstāka uzņēmība gan pret H.
parviporum, gan H. annosum s.s. Abi analizētie P. gigantea Latvijas izolāti nodrošināja augstu efektivitāti pret Heterobasidion
spp., jo sakņu piepes micēlijs konstatēts tikai divos ar P. gigantea apstrādātajos sektoros (no 32 atkārtojumiem).
Lai ilgtermiņā samazinātu celmu aizsardzībai izmantoto P. gigantea saturošo bioloģisko preparātu ietekmi uz vidi, izolātus
ik pēc diviem gadiem iesaka aizstāt ar citiem, kā arī izmantot dažādu izolātu maisījumus (Pratt et al., 2000). Protams, šajā
gadījumā pastāv risks, ka izolātiem, konkurējot savā starpā, var samazināties to efektivitāte (Korhonen et al., 2003). Tomēr
pētījumu dati liecina, ka laboratorijas apstākļos hibridizēto P. gigantea izolātu efektivitāte ir augstāka, kā sākotnējo izolātu
efektivitāte (Sun et al., 2009b).
Salīdzinot P. gigantea atsevišķu izolātu un izolātu maisījuma, kā arī H. annosum aizņemtos laukumus 3 un 8 cm dziļumā,
konstatēts, ka H. annosum aizņemtais laukums egles koksnē, kas apstrādāta ar atsevišķiem izolātiem, 3 cm dziļumā ir
6,85 – 18,68% no kopējā laukuma. Turpretī pēc apstrādes ar izolātu maisījumiem, aizņemtais laukums 3 cm dziļumā ir
12,78 – 27,55% un atšķirības šajā gadījumā ir būtiskas (p<0,05) (2. attēls).

* atsevišķi P. gigantea Latvijas izolāti
**P. gigantea Latvijas izolātu maisījumi
2. attēls. P. gigantea un H. annosum vidēji aizņemtais laukums egles koksnē 3 cm dziļumā.
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Savukārt 8 cm dziļumā H. annosum aizņemtais laukums pēc apstrādes ar atsevišķiem izolātiem un izolātu maisījumiem
būtiski neatšķiras: attiecīgi 2,05 – 4,66% un 2,65 – 6,85%.
Atšķirības no pārējiem izolātiem abos analizētajos dziļumos uzrāda P. gigantea izolāts G1 (4*, skat. 2.attēlu). Šo izolātu
raksturojošie parametri arī iepriekšējos eksperimentos uzrādīja augstākas vērtības, salīdzinājumā ar citiem P. gigantea
izolātiem (nepublicēti dati) un 2012. gadā par minēto izolātu tika saņemts Latvijas Republikas patents (LV 14608 B).
Novērtējot izolātu un izolātu maisījumu efektivitāti pret H. annosum, secināts, ka, bluķīšu apstrādei izmantojot vairāku
izolātu maisījumu, izolātu efektivitāte nepasliktinās. Mūsu pētījumā konstatēts, ka 8 cm dziļumā atsevišķo Latvijas izolātu
efektivitāte ir 76 – 78%, bet izolātu maisījumu efektivitāte 60 – 75% un atšķirības nav būtiskas. Iegūtie rezultāti sakrīt arī ar
Somijā veikto pētījumu datiem (Korhonen et al., 2003). Augstākas efektivitātes vērtības abos analizētajos dziļumos uzrāda
Latvijas izolāts G1. Iespējams, ka to nosaka izolāta sporu produkcija: 47,2 milj. Petri platē. Turpretī izolātu Le107E (3*) un
Kn107E (2*) sporu produkcija ir attiecīgi 18,5 un 23,7 milj. Petri platē.
Turpmākajos pētījumos paredzēts noskaidrot, vai P. gigantea augļķermeņu virsmas laukums korelē ar izolātu īpašībām micēlija augšanas ātrumu un antagonismu pret Heterobasidion annosum.

Secinājumi
1. Laboratorijas apstākļos, analizējot 21 P. gigantea Latvijas izolāta īpašības, konstatēts, ka četrus izolātus raksturo
būtiski (p<0,05) lielāka sporu produkcija salīdzinājumā ar bioloģiskā preparāta „Rotstop” sastāvā esošo izolātu.
2. No analizētajiem 38 P. gigantea Latvijas izolātiem 2 izolāti egles koksnē uzrādīja būtiski lielāku augšanas ātrumu,
bet 5 izolāti būtiski lielāku aizņemto laukumu, salīdzinājumā ar Somijā ražoto preparātu „Rotstop”. Perspektīvā šos
izolātus varētu izmantot jaunu bioloģisko preparātu izstrādei.
3. Izmantojot celmu apstrādei suspensiju, kas sastāv no 2 – 3 dažādiem P. gigantea izolātiem, iespējams nodrošināt
tādu pat efektivitāti pret H. annosum infekciju, kā lietojot atsevišķus izolātus.
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BIOLOGICAL CONTROL OF CONIFEROUS STUMPS
AGAINST ROOT AND BUTT ROT USING LATVIAN
PHLEBIOPSIS GIGANTEA STRAINS
Kristīne Kenigsvalde, Natālija Arhipova, Dārta Kļaviņa, Astra Zaļuma,
Ansis Actiņš, Kristaps Gruduls, Tālis Gaitnieks*
Latvian State Forest Research Institute „Silava”, Salaspils, Latvia
*talis.gaitnieks@silava.lv

Stumps are treated with spores of Phlebiopsis gigantea during logging to reduce the spread of Heterobasidion annosum in
coniferous stands.
The aim of our work was to find Latvian P. gigantea strains that could be used for stump treatment to diminish the infection
of stumps by H. annosum. During the period from year 2010 to 2013 in total 108 P. gigantea strains were isolated from
wood of spruce and pine. Properties of 43 P. gigantea strains were tested in field experiments including efficacy of control
against H. annosum.
To assess the spore production of P. gigantea strains the number of spores was counted in 30 sight fields using microscope
Leica DM4000B (magnification 100x). Afterwards total number of spores (millions) in the analysed Petri dish was calculated.
Growth rate of P. gigantea strains was analysed in 30 cm long log pieces of spruce (2 – 3 different spruce individuals were
used in the experiment). For the determination of growth rate in wood, small pits were carved on the upper surface of a
log piece and inoculated with different strains. With this method it was possible to analyse 10 - 15 strains in the same billet.
After one month incubation, the logs were cut into 4 – 6 discs. The area occupied by P. gigantea strains on sample discs was
measured using planimeter (PLANIX 10S “Marble”).
Log pieces of Pinus sylvestris and Pinus contorta were treated with suspensions of P. gigantea strains (spore concentration
5000 spores per millilitre) and afterwards exposed close to fruit bodies of Heterobasidion in forest for 5 days to evaluate
the efficacy of P. gigantea strains against basidiospore infection of Heterobasidion. Afterwards log pieces were incubated
on the field (in forest nursery) for a month. After incubation, the logs were cut into discs and investigated at two levels
(ca. 3 and 8 cm from the cutting surface). Efficacy of P. gigantea in each log piece was calculated from the area occupied by
Heterobasidion in sectors with and without P. gigantea treatment.
In other experiment billets of spruce were used to evaluate the efficacy of individual P. gigantea strains and suspension
containing 2 – 3 P. gigantea strains against Heterobasidion.
Properties of 21 P. gigantea strains were analysed in laboratory conditions and five Latvian P. gigantea strains showed higher
production of spores 153.5 – 184.8 million per Petri dish as compared with biological control agent Rotstop: 44.5 million
per Petri dish. Differences were statistically significant (p<0.05).
From 38 analysed Latvian P. gigantea strains two showed statistically higher growth rate in spruce wood as compared with
Finnish control agent Rotstop. These strains could be used for developing new biological control agents.
It was concluded that suspension containing 2 – 3 different P. gigantea strains provide the same control efficacy against
infection of H. annosum as suspension containing single P. gignatea strain.
In the further research it is planned to analyse whether the size of the P. gigantea fruit body correlate with the growth rate
of mycelium in wood and control efficiency against Heterobasidion.
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UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻU IETEKME UZ APAĻO
KOKMATERIĀLU BLĪVUMA IZMAIŅĀM UN PĀRRĒĶINA
KOEFICIENTIEM
INFLUENCE OF STORAGE CONDITION ON ROUNDWOOD
DENSITY AND RECALCULATION COEFFICIENT
Leonards Līpiņš*, Jānis Magaznieks, Māris Davidāns, Mareks Millers, Sigurds Logins
Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Forest faculty, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*leonards.lipins@llu.lv

Masas jeb svēršanas metode ir vienkāršākā un pasaules praksē plaši lietotā tilpuma noteikšanas metode. To var izmantot gan
kravas tilpuma noteikšanā, gan novērtējot pārvadājamo kravu lieluma atbilstību spēkā esošajiem svara ierobežojumiem,
gan kontrolējot kokmateriālu plūsmu, gan ieviešot objektīvāku samaksu pakalpojumu sniedzējiem par pārvesto apjomu
tonnās nevis kubikmetros.
Latvijā masas metodi, kravu plūsmas uzskaitei un kontrolei lieto AS „Latvijas Finieris» un SIA „Bolderāja Ltd». Ārzemēs,
piemēram, Kanādā tā ir galvenā metode kokmateriālu kravu tilpuma novērtēšanā, kas nonāk kokapstrādes uzņēmumos,
bet Somijā šo metodi plaši izmanto celulozes rūpnīcās papīrmalkas un šķeldu kravu uzmērīšanā (Līpiņš, Sarmulis, Millers,
2011).
Zinot kravas masu, tilpumu iegūst izmantojot pārrēķina koeficientus, ko ietekmē koku suga, ciršanas laiks, kokmateriālu
caurmērs un citi faktori. Pārrēķina koeficienti, kas iegūti svaigi cirstiem kokmateriāliem, vasaras periodā ir jākoriģē, jo
kokmateriālu masa samazinās gan harvestera radītu veltņu iespiedumu un mizas noplēsumu, gan kokmateriālu žūšanas dēļ.
Mūsu pētījuma uzdevums bija noskaidrot kā mežizstrādes gaitā mainās apaļo kokmateriālu blīvums atkarībā no kokmateriāla
veida, uzglabāšanas vietas, perioda un ilguma, mizas nobrāzuma pakāpes un klimatiskajiem apstākļiem.
Pirmo reizi Latvijā iegūti kokmateriāli blīvuma izmaiņu skaitliskie rādītāji un matemātiskās sakarības, kas ievērtē visus
uzglabāšanas laikā ietekmējošos faktorus.

Materiāli un metodes
No 2011. līdz 2013. gadam siltajā periodā no aprīļa līdz oktobrim tika uzglabāti skujkoku (priede, egle) un lapkoku (bērzs,
apse) apaļie kokmateriāli no 10 līdz 35 dienām.
Ar harvesteru un motorzāģi sagatavoti apaļie kokmateriāli tika uzglabāti cirsmā izkliedēta stāvoklī (SIA „Metsa Forest
Latvia”) un zem vainagu klāja (SIA „Metsa Forest Latvia”, MPS Jelgavas novads) kā arī nokrauti krautnēs (A/S LVM,
„Latvijas Finieris”, SIA „BSW Latvia”, „Ošukalns”, „4Plus”).
Pirms uzglabāšanas visiem apaļajiem kokmateriāliem tika noteikts tilpums, uzmērot abu galu caurmērus un garumu, kā arī
noteikta masa tos nosverot ar trijkājim piemontētu vinču un digitālajiem svariem.
Apaļie kokmateriāli tika sadalīti 3 vidus caurmēra grupās: tievie līdz 15 cm, vidēja resnuma 15 līdz 25cm un resnie – virs
25cm. Katrā caurmēru grupā tika atlasīti, ar harvesteru sagatavotie, dažādas mizas nobrāzuma pakāpes apaļie kokmateriāli.
Mizas nobrāzumu novērtēja izmantojot digitālo foto un īpaši sagatavotu datorprogrammu „Miza”. Pēc mizas nobrāzuma
lieluma kokmateriāli tika sadalīti 3 grupās: mazāk par 1/3 (33%) no sortimentu virsmas laukuma, no 1/3 līdz 2/3 (33 – 66%)
un vairāk par 2/3 (virs 66%).
Atkarībā no paredzētā uzglabāšanas ilguma, atkārtota svēršana notika pēc 5 vai 10 dienām.
Pēc līdzīgiem apaļo kokmateriālu atlases un uzmērīšanas principiem tika uzglabāti un vērtēti krautnē nokrauti kokmateriāli.
Lai novērtētu meteoroloģisko apstākļu ietekmi, katrai uzglabāšanas vietai tika noteikta: gaisa temperatūra, gaisa relatīvai
mitrums un nokrišņi (avots www.meteo.lv).
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Pētījuma rezultāti
Uzglabāšana izkliedētā stāvoklī
Skujkoku apaļie kokmateriāli. Pētījuma gaitā noskaidrojās, ka priedes un egles dažāda garuma apaļo kokmateriālu žūšanas
gaita ir līdzīga, tāpēc kopā analizētas skujkoku apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņas, neizdalot atsevišķi garumu.
Apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņas visbūtiskāk ietekmē uzglabāšanas ilgums, sezonālie meteoroloģiskie apstākļi,
kokmateriālu caurmērs un mizas nobrāzuma lielums.
Jūtamas blīvuma izmaiņas sākas ar aprīļa otro pusi un beidzas septembra vidū, ja kokmateriāli tiek uzglabāti atklātā laukā.
Uzglabājot zem vainaga klāja, blīvuma izmaiņas sākas divas nedēļas vēlāk un beidzas divas nedēļas ātrāk.
Tālāk sīkāk analizētas ar harvesteru sagatavoto kokmateriālu blīvuma izmaiņas, uzglabājot atklātā vietā.

1. attēls. Blīvuma izmaiņas izklaidus uzglabātiem skujkoku apaļajiem kokmateriāliem

1. attēlā ir atspoguļotas blīvuma procentuālās izmaiņas skujkoku sortimentiem atkarībā no uzglabāšanas sezonas,
uzglabāšanas ilguma, caurmēra un mizas nobrāzuma pakāpes.
Visintensīvāk kokmateriāli žūst pavasara un vasaras mēnešos. Rudenī blīvuma izmaiņas ir niecīgas.
Pēc 10 dienu uzglabāšanas tieviem kokmateriāliem blīvums samazinās 2 reizes vairāk (13%) nekā resnajiem (6%).
Mizas nobrāzuma ietekmē skujkokiem blīvuma samazinājums ir mazās nekā lapkokiem, jo atklātā virsmas daļa pārklājas
ar sveķiem, kas ierobežo mitruma izdalīšanos.
Izvērtējot visu faktoru ietekmi ir sastādīts blīvuma reducēšanas vienādojums skujkoku apaļajiem kokmateriāliem, tos
uzglabājot izkliedētā veidā:
y = (0,412 ×a) – (0,365×b) – (1,625×c) + (0,704×d) – (1,2×e) + (0,032×f) – 46,732		

(1)

kur:
a – vidus caurmērs, cm;
b – uzglabāšanas ilgums, dienas;
c – mizas nobrāzuma laukums, %;
d – relatīvais gaisa mitrums, %;
e – vidējā temperatūra uzglabāšanas laikā, oC;
f– kopējais nokrišņu daudzums uzglabāšanas periodā, mm.
Lapkoku apaļie kokmateriāli. Arī lapkoku apaļo kokmateriālu uzglabāšanā izpaužas līdzīgas blīvuma izmaiņu tendences,
tikai blīvums samazinās mazāk nekā skujkokiem.

92

Mežs

Reducēšanas vienādojums lapkoku apaļo kokmateriālu izmaiņām, uzglabājot izkliedētā veidā ir šāds:
y = (0,104×a) – (0,316×b) – (1,378×c) + (0,203×d) – (0,860×e) + (0,081×f) – 6,459 		

(2)

Ievadot datus par apaļo kokmateriālu caurmēru, mizas nobrāzuma laukumu, uzglabāšanas veidu un ilgumu, kā arī
meteoroloģiskos raksturlielumus, var aprēķināt sagaidāmo vai notikuši blīvuma samazinājumu.
Lai iegūtu priekšstatu par vidējiem blīvuma izmaiņu lielumiem katram siltā perioda mēnesim, 1.tabulā apkopoti aprēķina
rezultāti, ņemot vērā divu gadu vidējos klimatiskos apstākļus un pirmo mizas nobrāzuma pakāpi.
1. tabula. Blīvuma izmaiņu vidējie rādītāji siltajā periodā.

Mēnesis
Meteoroloģiskie parametri

Aprīļa
II puse

Maijs

Gaisa temperatūra, Co

9

Nokrišņu summa, mm

24

Relatīvais gaisa mitrums, %

72

Augusts

Septembra
I puse

Jūnijs

Jūlijs

13

16

18

17

14

75

57

92

64

34

71

74

77

78

80

Skujkoki (P, E) izklaidus
Caurmēra
grupa
Zem 15 cm
15 - 25 cm
Virs 25 cm

Uzglabāšanas
ilgums, dienas

Blīvuma izmaiņas, %

10

-6.5

-11.7

-13.4

-13.3

-11.7

-8.1

20

-9.6

-14.6

-16.4

-16.0

-14.7

-11.0

10

-2.4

-7.6

-9.2

-9.2

-7.6

-3.9

20

-5.5

-10.4

-12.2

-11.9

-10.5

-6.9

10

0.9

-4.3

-5.9

-5.9

-4.3

-0.6

20

-2.2

-7.1

-8.9

-8.6

-7.2

-3.6

10

-4.5

-7.9

-9.5

-9.0

-8.3

-5.5

20

-7.4

-10.1

-12.1

-10.8

-10.9

-8.0

10

-0.9

-4.2

-5.8

-5.4

-4.7

-1.9

20

-3.8

-6.5

-8.5

-7.2

-7.3

-4.4

10

2.0

-1.4

-3.0

-2.5

-1.8

1.0

20

-0.9

-3.6

-5.6

-4.3

-4.4

-1.5

Skujkoki (P, E) krautnē
Zem 15 cm
15 - 25 cm
Virs 25 cm

Lapkoki (B, A) izklaidus
Zem 15 cm
15 - 25 cm
Virs 25 cm

10

-1.8

-4.7

-7.1

-7.3

-7.0

-4.3

20

-3.6

-5.8

-8.6

-8.0

-8.4

-5.7

10

-0.7

-3.7

-6.0

-6.3

-6.0

-3.3

20

-2.6

-4.8

-7.6

-7.0

-7.4

-4.6

10

0.1

-2.8

-5.2

-5.4

-5.1

-2.5

20

-1.8

-4.0

-6.7

-6.1

-6.6

-3.8

Lapkoki (B, A) krautnē
Zem 15 cm
15 - 25 cm
Virs 25 cm

10

-0.9

-3.2

-5.3

-5.4

-5.3

-3.1

20

-3.0

-4.6

-7.1

-6.3

-7.0

-4.7

10

0.4

-1.9

-4.0

-4.1

-4.0

-1.8

20

-1.7

-3.3

-5.8

-5.0

-5.7

-3.4

10

1.4

-0.8

-2.9

-3.0

-2.9

-0.7

20

-0.7

-2.2

-4.7

-4.0

-4.6

-2.3
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Uzglabājot ar harvesteru sagatavotos apaļos kokmateriālus zem vainaga klāja, blīvuma samazinājums 10 dienās ir par 40 –
50% mazāks nekā kailcirtē, atklātā platībā, jo samazinās gaisa temperatūra un palielinās gaisa mitrums.
Ar motorzāģi sagatavotiem apaļiem kokmateriāliem 10 dienās blīvuma samazinājums ir par 2 – 12% mazāks nekā ar
harvesteru sagatavotiem. Mazākas blīvuma atšķirības ir tievākiem sortimentiem.
Uzglabāšana krautnē. Nokraujot kokmateriālus krautnē, augšējā kokmateriālu rinda apēno apakšējās, samazinās arī gaisa
apmaiņa, tāpēc kokmateriālu žūšana notiek mazāk intensīvi. Visvairāk blīvums samazinās krautnes virspusē esošajiem
kokmateriāliem un vismazāk – apakšējā rindā. Šo abu rindu vidējais rādītājs līdzīgs blīvuma samazinājumam vidējās rindās.
Krautnē nokrautu skujkoku apaļajiem kokmateriāliem, blīvuma samazinājums ir par 30 – 55% mazāks, bet lapkoku
kokmateriāliem par 25 – 40% mazāks nekā izklaidus uzglabātiem kokmateriāliem. Mazāka atšķirība ir tievākiem
sortimentiem.
Reducēšanas vienādojums krautnē nokrautiem skujkokiem ir šāds:
y = (0,361×a) – (0,418×b) – (1,175×c) + (0,489×d) – (0,897×e) + (0,076×f) – 31,066 		

(3)

Blīvuma samazināšanās reducēšanas vienādojums krautnē nokrautiem lapkokiem:
y = (0,130×a) – (0,343×b) – (1,938×c) + (0,145×d) – (0,709×e) + (0,081×f) – 2,190 		

(4)

Pēc šiem vienādojumiem izskaitļotās blīvuma samazinājuma skaitliskās vērtības apkopotas pirmajā tabulā.
Pētījuma gaitā iegūti blīvuma reducēšanas vienādojumi visiem apaļo kokmateriālu sagatavošanas un uzglabāšanas veidiem.
Pēc tiem aprēķinātie blīvuma samazinājuma rādītāji izmantojami pārrēķina pamatkoefiecientu korekcijai.

Secinājumi
1. Uzglabājot apaļos kokmateriālus siltajā vasaras periodā to masas samazināšanos būtiski ietekmē: koku suga,
caurmērs, sagatavošanas un uzglabāšanas veids, mizas nobrāzuma lielums, uzglabāšanas ilgums, gaisa temperatūra,
relatīvais gaisa mitrums un nokrišņu daudzums.
2. Pie vienādiem uzglabāšanas apstākļiem, lapkoku apaļajiem kokmateriāliem blīvuma samazinājums ir mazāks nekā
skujkokiem.
3. Krautnē nokrautiem kokmateriāliem blīvuma samazinājums ir par 25 – 50% mazāks nekā izklaidus novietotiem.
4. Mizas nobrāzuma ietekme vairāk izpaužas lapkokiem nekā skujkokiem un tievajiem sortimentiem vairāk nekā
vidēja resnuma un resnajiem apaļajiem kokmateriāliem.
5. Jau pēc pirmajām 10 dienām ir novērojama būtiska atšķirība blīvuma samazinājumam starp harvestera un benzīna
motorzāģa sagatavotajiem kokmateriāliem, kas var sasniegt 12 %.
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INFLUENCE OF STORAGE CONDITION ON ROUNDWOOD
DENSITY AND RECALCULATION COEFFICIENT
Leonards Līpiņš*, Jānis Magaznieks, Māris Davidāns, Mareks Millers, Sigurds Logins
Forest faculty, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*leonards.lipins@llu.lv

Mass or weighing method is the simplest and most common method of volume determination in the world. It can be
used for determining the loading volume and for evaluation of the compliance of the loading amount with the weight
restrictions in force. It can also be used in controlling the timber flow and introducing more objective payment to service
providers for the transported amount in tonnes not in cubic metres.
Knowing the mass of the loading the volume is obtained by using the recalculation coefficients which are influenced by
the tree species, period of felling, diameter of timber and other factors. Recalculation coefficients obtained for freshly cut
timber should be corrected in the summer period, since the mass of timber decreases due to impressions caused by the
harvester rollers, bark abrasion and due to timber drying process.
The objective of the research was to investigate how in the process of logging the density of round timber changes depending
on the type of timber, storing place, period and length of time, degree of bark abrasion and climatic conditions.
Starting from 2011 to 2013 during the warm period from April until October softwood (pine and spruce) and hardwood
(birch and aspen) timber were stored for 10 to 35 days.
Depending on the planned length of storage, repeated weighing was carried out after 5 or 10 days. Guiding by selection
and measuring principles the piled round timber and evenly distributed timber was stored and evaluated. To evaluate the
effect of meteorological conditions, air temperature, relative humidity of the air and precipitation were determined for each
storage place.
Softwood round timber. In the research process it was found that the rate of drying for pine and spruce round timber of
different length is similar, therefore density changes in softwood round timber were analyzed together, not distinguishing
the length. The changes in round timber density are significantly influenced by the storage length, seasonal meteorological
conditions, timber diameter and the amount of bark abrasion. Perceptible changes in density start from the second half
of April and last until the middle of September if the timber is stored in an open field. The amount of bark abrasion for
softwood influence less then hardwood because outer part covers by resin, which limits the release of moisture. Storing
beneath the crown cover, the changes in density appear two weeks later and finish two weeks earlier. When the timber
logged with a harvester is stored in an open place, the decrease in its density is most intensive in spring and summer
months. In autumn, these changes are negligible. After 10 days of storage, the density in the small sized timber decreases 2
times more (13%) than in large sized timber (6%).
Hardwood round timber. Similar tendencies in density changes were observed in the process of storing hardwood round
timber, however the decrease in density is lower than in softwoods. Entering the data about the diameter of round timber,
area of bark abrasion, storing type and length as well as meteorological parameters it is possible to calculate the expected or
present decrease in density. When storing harvester logged round timber under the crown cover, the decrease in density in
10 days is by 40 – 50% lower than it is in clear cutting, open area, since the air temperature drops and the humidity of the air
increases. In the case of round timber harvested by power saws the decrease in moisture over a 10-day period is by 2 – 12%
lower than in the case of harvester logged round timber. Small diameter assortments have smaller differences in density.
Storage in a pile. Stacking the timber in a pile, the top layer of timber overshadows lower layers, the air exchange reduces,
and therefore the drying rate is less intensive. The highest rate of decrease in density was observed in the timber placed on
the top of the pile, while the lowest - in the bottom layer of the pile. The average indicator of both layers is similar to the
density decrease in the layers located in the middle of the pile.
The decrease of density in softwood round timber is 30% – 55 % lower, while in hardwood round timber it is 25% – 40%
lower than in the timber which was stored dispersed. Smaller difference was observed in small-sized diameter assortments.
As a result of the research density reduction equations were obtained for all the round timber preparation and storing types.
The indicators of density decrease, which were calculated according to these equations, can be used in the correction of
basic recalculation coefficients.
Already during the first 10 storing days, a considerable difference in density changes was observed between the harvester
logged round timber and that felled by the power saw, which can reach 12%.
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KOKSNES PIRMAPSTRĀDES UZŅĒMUMU MONITORINGS UN
NODROŠINĀJUMS AR KOKSNES RESURSIEM
MONITORING OF PRIMARY WOOD PROCESSING COMPANIES
AND AVAILABILITY OF WOOD RESOUCES
Jānis Krūmiņš1*, Dagnis Dubrovskis1, Gints Priedkalns1, Ingus Šmits2, Salvis Daģis2
Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija,
Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava
1
Latvija Forest faculty, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia,
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Latvijas Republikā kopš neatkarības atjaunošanas pakāpeniski pieaug kokrūpniecības uzņēmumu tehnoloģiskās iespējas
un ražošanas jaudas. Pieaugot ražošanas jaudām un apjomam, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par koksnes resursu
pieejamību un izmantošanu tādā līmenī, kas nodrošinās meža nozares ilgtspējību. Prognozes liecina, ka nākotnē apaļo
kokmateriālu imports būtiski nepieaugs un saglabāsies līdzšinējā līmenī.. Tāpēc Latvijas kokrūpniecības attīstība jābalsta
uz vietējā tirgū pieejamajiem koksnes resursiem. Projekta mērķis ir novērtēt koksnes resursu pieejamību un pašreizējos
koksnes pirmapstrādes uzņēmumu apaļo kokmateriālu pārstrādes apjomus, to dinamiku, pārstrādē izmantoto apaļo
kokmateriālu struktūru, ražotās produkcijas sortimentāciju, ražotņu ģeogrāfisko izvietojumu. Šo uzdevumu risināšanai
2009., 2011. un 2013. gados tika veiks Latvijas koksnes pirmapstrādes uzņēmumu monitorings.

Materiāli un metodes
Latvijas pirmapstrādes uzņēmumu monitoringam tika izmantota 2011.gadā veiktās kokapstrādes uzņēmumu aptaujas datu
bāze un publiski pieejamo interneta datu bāzu (www.1188.lv, www.zl.lv, www.viss.lv, www.lursoft.lv) informācija.
Aptauja tika realizēta kā telefonintervija. Respondentu sniegtā informācija ievadīta interneta vidē izvietotajā datu bāze.
Kopā tika aptaujāti 437 uzņēmumi, no kuriem atbildes sniedza 383, bet 14 pirmapstrādes uzņēmumi ar mazām vai vidējām
pārstrādes jaudām kategoriski atteicās piedalīties aptaujā. No visiem aptaujātiem uzņēmumiem 295 uzņēmumi pozicionēja
sevi tirgū kā koksnes pirmapstrādes uzņēmumi. Pārējie bija vai nu pārtraukuši savu darbību, vai nodarbojās tikai ar
tālākapstrādi vai arī nesen mainījuši savu darbības profilu. Aptaujā iegūtie dati analizēti laika posmā no 2006. – 2013.
gadam. Dati par 2006.gadu iegūti no „Latvijas Kokrūpniecības federācijas” 2007.gadā veiktās aptaujas.
Analizējot apaļo kokmateriālu pirmapstrādes uzņēmumus, tie tika sadalīti grupās pēc to 2012.gada apaļo kokmateriālu
pārstrādes apjomiem:
•
•
•
•

lielie - virs 50’001 m3 •gads-1;
vidējie - 10’001-50’000 m3 •gads-1;
mazie - 1’001-10’000 m3 •gads-1;
mikro - līdz 1’000 m3 •gads-1.

Papildus ražotnes tika sadalīti pēc to pārstrādātās koku sugas - pārstrādā tikai skuju koku, pārstrādā tikai lapu koku vai
pārstrādā gan skuju koku, gan lapu koku apaļos kokmateriālus.
Pieejamo koksnes resursu un apaļo kokmateriālu patēriņa ģeogrāfiskā izvietojuma novērtējumam izmantota Valsts Meža
dienesta Meža valsts reģistra datu bāze. Izmantojot LLU iepriekš izstrādāto specializēto meža apsaimniekošanas plānošanas
datorprogrammu „Meža eksperts”, aprēķināti saimnieciskai izmantošanai pieejamie Latvijas koksnes resursi nākamai
simtgadei, kas sadalīti laika periodos pa desmitgadēm. Sākumā šie resursi tika aprēķināti cirsmai pēc gatavības un vēlāk
veikta to optimizācija, lai meža resursu tīrā tagadnes vērtība nesamazinātos un ciršanas apjomi būtu sabalansēti ar meža
vērtības pieaugumu. Tādējādi tika noteikti ilgtspējīgai izmantošanai pieejamie resursi – apaļo kokmateriālu galveno ciršu
krāja un krājas kopšanas ciršu krāja. Ciršu krāja tika aprēķināta atsevišķi skuju un lapu kokiem.
Pieejamo koksnes resursu vizuālajam attēlojumam izmantota pirmās desmitgades vidēji vienā gadā ilgtspējīgai
izmantošanai aprēķinātā ciršu krāja pa Latvijas novadiem. Lai dati pa novadiem būtu labāk salīdzināmi, aprēķināta katrā
novadā izmantojamā krāja no viena hektāra meža zemju bez saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Apaļo kokmateriālu
patēriņa ģeogrāfiskais izvietojums analizēts gan dalot pārstrādes uzņēmumus pēc to gadu pārstrādes apjomiem, gan pēc to
pārstrādē izmantotās koku sugas.
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Rezultāti
Laika posmā no 2006. līdz 2008.gadam, apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms (1. attēls) nokritās no 6.8 milj. m3 2006. gadā
uz 6 milj. m3 2008.gadā, kas bija saistīts koksnes produktu pieprasījuma kritumu globālās ekonomikas lejupslīdes apstākļos
un zemajām apaļo kokmateriālu tirgus cenām.

1. attēls. Aptaujāto uzņēmumu kopējais apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms no 2006.-2013.gadam, milj.m3.

Pieaugot pieprasījumam pēc koksnes produktiem 2009. un 2010. gados, kā arī pateicoties papildus apaļo kokmateriālu
piegāžu apjomiem no valsts mežiem, 2010. gadā apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms sasniedza 6.9 milj.m3. 2011. un
2012. gados, pateicoties augošai privāto meža īpašnieku aktivitātei, apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms pieauga līdz 7.3
milj.m3 gadā. Tiek prognozēts, ka 2013.gadā pārstrādes apjomi būs nedaudz mazāki par 2012. gada apjomiem un nokritīsies
uz 7 milj.m3.

2.attēls. Aptaujāto kokapstrādes uzņēmumu sadalījums pēc skaita un apaļo kokmateriālu pārstrādes apjomiem 2010. un 2012.gados, %.

Rezultāti liecina, ka pieaug lielo un mazo uzņēmumu īpatsvars. Lielie uzņēmumi 2010.gadā veidoja 4% bet 2012.gadā 6%
no aptaujāto uzņēmumu kopskaita, bet pārstrādā 70% no kopējā apaļo kokmateriālu gada pārstrādes apjoma (2.attēls).
Salīdzinājumā ar 2010.gadu, lielie uzņēmumu pārstrādes apjoma īpatsvars kopējā apaļo kokmateriālu pārstrādes apjomā ir
palielinājies par 4%. Šīs izmaiņas ir saistītas ar to, ka atsevišķi uzņēmumi, kuri 2010. gadā pārstrādāja mazāk par 50 tūkst. m3
apaļo kokmateriālu gadā un tādējādi tika klasificēti kā vidēja lieluma uzņēmumi, 2012. gadā pārsniedza šo slieksni un tagad
ir iekļauti lielo uzņēmumu grupā. Vidējie uzņēmumi 2012.g. veidoja 19% no uzņēmumu kopskaita, bet pārstrādā 22% no
kopējā apaļo kokmateriālu gada pārstrādes apjoma. Mazo uzņēmuma skaita īpatsvars 2012. gadā salīdzinot ar 2010. gadu ir
palielinājies no 46% uz 54%, bet šī uzņēmumu grupa 2012. gadā pārstrādāja tikai 11% no kopējā apaļo kokmateriālu gada
pārstrādes apjoma. Mikro uzņēmumu skaitam ir tendence samazināties – daļa pārtrauc savu darbību, daļa nomaina savu
darbības profilu un ar koksnes pirmapstrādi vairs nenodarbojas, bet daļa palielina savus pārstrādes apjomus un sasniedz
mazo uzņēmumu pārstrādes apjomu līmeni, kas ir robežās no 1001-10000 m3 gadā. Mikro uzņēmumi pārstrādā- mazāk
nekā 1% no kopējā apaļo kokmateriālu gada pārstrādes apjoma.
Koksnes pirmapstrādes uzņēmumu aptauja uzrāda, ka salīdzinot ar 2007., 2009. un 2011. gadiem, kad tika veiktas
iepriekšējās aptaujas, 49 apaļo kokmateriālu pārstrādātāji pārtraukuši darbību, uzsākts maksātnespējas process vai ir
mainījuši savu darbības profilu. Lielākais uzņēmumu skaita samazinājums vērojams mazo un vidējo uzņēmumu grupā,
kuriem visgrūtāk ir bijis pārdzīvot krīzes gadus.
Latvijas pirmapstrādes uzņēmumu jaudas galvenokārt koncentrētas uz skujkokiem. Skujkoku koksne no kopējā pārstrādes
apjoma veido vidēji 75%. Šāda proporcija pēdējos piecus gadus praktiski nav mainījusies. Aptaujas rezultāti liecina,
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ka 74% no lielajiem uzņēmumiem, 46% vidējo uzņēmumu un 58% mikro uzņēmumu pārstrādā tikai skujkoku apaļos
kokmateriālus. Savukārt mazajos uzņēmumos lielākā daļa - 37% pārstrādā gan skujkoku, gan lapkoku, 33% uzņēmumu
pārstrādā tikai skujkoku, bet 30% tikai lapkoku apaļos kokmateriālus (skatīt 3.attēlu).

3. attēls. Uzņēmumu skaita dalījums pēc pārstrādē izmantotajiem apaļajiem kokmateriāliem 2012.gadā, %.

Vairums lielo un vidējo ražotņu atrodas lielo pilsētu tuvumā vai netālu no valsts galvenajiem autoceļiem (4. attēls). Tas
nodrošina gan ērtāku apaļo kokmateriālu piegādi uz ražotni, gan saražotās produkcijas transportēšanu. Lielo pilsētu
tuvums ražotnēm garantē arī lielāku kvalificētā darbaspēka izvēles iespēju, salīdzinoši ar ražotnēm, kas atrodas tālu no blīvi
apdzīvotām vietām.

4.attēls. Pirmapstrādes ražotņu ģeogrāfiskais izvietojums, ostu eksports un pieejamie koksnes resursi 2012.gadā.

4. attēls uzskatāmi parāda, ka reģionos, kuros salīdzinoši vājāk attīstīta infrastruktūra (Vidzemes centrālā augstiene,
Austrumlatgale), neskatoties uz pieejamiem resursiem, trūkst vietējo pārstrādes uzņēmumu. Šajos reģionos ir neizmantots
koksnes pirmapstrādes potenciāls. Lai noteiktu kur un kāda profila (skuju koku vai lapu koku) pirmapstrādes uzņēmumi
vēl būtu jāattīsta, nepieciešams atsevišķi palūkoties uz skuju un lapu koku pieejamiem resursiem un to patēriņu.
2012.gadā Latvijā kopuma darbojās 231 pirmapstrādes ražotnes, kuras pārstrādāja skujkokus. Maz skujkoku pārstrādātāju
ir Ziemeļvidzemē, Ziemeļlatgalē, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas pierobežā. Tas saistīts gan ar to, ka šajos reģionos ir
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nelieli skujkoku resursi, gan arī to, ka šie resursi tiek eksportēti uz tuvākajiem pārstrādes uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā,
kā arī caur ostām uz citām valstīm. Savukārt 2012.gadā tika konstatētas 168 pirmapstrādes ražotnes, kuras pārstrādā
lapkokus,. Lapkoku pārstrādātāji ir izvietojušies samērā vienmērīgi pa visu Latvijas teritoriju. Mazāks lapkoku pārstrādātāju
skaits ir novērojams Zemgalē, lai gan šeit lapkoku resursi ir pietiekami pieejami. To varētu izskaidrot ar to, ka šie resursi
tiek transportēti uz pārstrādi Rīgas vai Kurzeme reģionos, kā arī tiek eksportēti uz ārzemēm. Salīdzinoši nelieli lapkoku
resursi ir Ziemeļkurzemē, Dienvidkurzemes austrumos, Rīgas, Valkas, Preiļu un Rēzeknes apkārtnē. Tomēr neskatoties uz
lapu koku resursu ierobežoto pieejamību, šajos reģionos ir izvietojušās lapkoku pārstrādes ražotnes, kuriem izejmateriālu
piegāde tiek veikta no tālākiem reģioniem.

5.attēls. Skujkoku apaļo kokmateriālu izmantoto resursu bilance 2010. un 2012. gados, milj. m3.

6.attēls. Lapkoku apaļo kokmateriālu izmantoto resursu bilance 2010. un 2012. gados, milj. m3.

Apaļo kokmateriālu eksporta saldo 2012.gadā veido 3.3 milj.m3, kas ir par 0.4 milj.m3 mazāk kā 2010.gādā. Šis eksporta
apjoms galvenokārt sastāv no tievo dimensiju un zemas kvalitātes koksnes, kas tiek izmantota celulozes rūpniecībā un
enerģētikā. Statistikas analīze liecina, ka Latvijā 2010.gadā tika izmantoti 7.1 milj.m3, bet 2012. gadā 7.2 milj.m3 skuju
koku koksnes, kas atbilst maksimāli iespējamajam ikgadējam ciršanas apjomam (skatīt 5.attēlu). Skuju koku ciršanas
apjomu palielināšana nākotnē nebūtu vēlama, jo Valsts meža dienesta dati liecina par negatīvām tendencēm izcirtumu
apmežošanā ar skuju kokiem. Lai gan visas nocirstās platības tiek apmežotas, tomēr kopumā valstī tikai 40% no platībām
tiek apmežotas ar skuju kokiem. Tas nākotnē var izraisīt skuju koku koksnes deficītu. Pretēji rezultāti tika iegūti par lapu
koku resursu izmantošanas apjomiem un iespējām (skatīt 6.attēlu). Lai gan uzkrājušās ievērojamas mīksto lapu koku
rezerves, resursi netiek pietiekoši izmantoti. Tie turpina uzkrāties. Pirmapstrādes uzņēmumos tiek izmantoti vien 1.8 milj.
m3 no aprēķinātajiem ikgadējiem izmantošanai pieejamiem 8.6 milj.m3 koksnes. Kopumā ņemot par pozitīvām tendencēm
liecina pirmapstrādes uzņēmumos apstrādātās koksnes apjoms, kas 2 gadu laikā ir pieaudzis par 0.5 milj.m3.

Secinājumi
1.

Latvijas apaļo kokmateriālu pārstrādes apjoms laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam atkarībā no koksnes produktu
pieprasījuma, apaļo kokmateriālu pieejamības un tirgus cenām ir svārstījies robežās no 6 līdz 7.3 milj.m3 gadā.

2.

Koksnes pirmapstrādē palielinās lielo koksnes pirmapstrādes uzņēmumu nozīme, kuri 2012.gadā pārstrādāja 70%
no kopējā Latvijas apaļo kokmateriālu gada pārstrādes apjoma.

3.

Latvijas pirmapstrādes uzņēmumu jaudas galvenokārt koncentrētas uz skujkokiem, kuru pārstrāde veido vidēji
75% no kopējā apjoma.

4.

Skujkoku pārstrādes apjomus nav iespējams palielināt uz iekšējā tirgus rēķina, jo jau tagad to izmantošanas apjoms
atbilst maksimāli iespējamajam ikgadējam ciršanas apjomam, bet mīksto lapu koku resursi netiek pietiekoši
izmantoti, lai gan ir uzkrājušās ievērojamas to rezerves.
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Since beginning of 1990-ies, when Latvia regained its independence, technological possibilities and production capacities
of primary wood processing companies has been increasing year by year. Therefore question about availability of wood
resources and their utilization in the level that secures sustainability of whole forest sector, is becoming more and more
topical. It is forecasted that in the future import of round wood will not increase and development of Latvian wood processing
sector should be based on utilization of local timber resources. Main tasks of the project are to evaluate availability of
round wood resources, their current utilization volumes and dynamics, structure of processed round wood, assortment
of production and geographical location of primary wood processing companies. To fulfil these tasks, the monitoring
of Latvian primary wood processing companies was carried out in years 2009, 2011 and 2013. During result analysis
companies were divided into groups according to their annual round wood production volumes: large (above 50’001 m3
annually), middle (10’001-50’000 m3 annually), small (1’001-10’000 m3 annually) and micro (below 1’000 m3 annually). For
evaluation of the round wood utilization balance in the territory of Latvia, on the one hand, data from the questionnaire of
primary woodworking companies were supplemented with data form analysis of external trade of forest industry and data
of firewood usage in Latvia according to Central Statistical Bureau of Latvia. On the other hand sustainable timber cutting
volumes in the territory of Latvia were taken.
During the time period of 2006 to 2012, depending on demand of timber products, availability and prices of round wood
assortments, round wood processing volumes in Latvia have fluctuated within 6 to 7.3 million m3 annually. Analysis
shows that dominance of large wood processing companies is increasing in primary wood production sector. In 2012
they processed 70% from annual round wood volume in the country. Processing volumes of primary wood processing
companies in Latvia are mainly focused on the use of softwood timber. Softwoods makes 75% from all processed round
wood and this proportion has been stable during whole monitoring period.
Net export balance of round wood in Latvia in 2012 was 3.4 million m3, which is 0.4 million m3 less than in 2010. Mostly
small - dimension and low - quality round wood was exported. In external markets this timber is being used for pulp
industry and bio energy production. Statistical analysis shows that consumption of softwood timber in Latvia can’t be
increased on local round wood account, as currently softwoods are used at maximum intensity to secure sustainability of
forest sector. However hardwoods are underused and stock of mature hardwood stands is increasing year by year.
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PAAUGSTINĀTAS UGUNSIZTURĪBAS KOKSNES
KOMPOZĪTU MATERIĀLI
WOOD COMPOSITE MATERIALS WITH INCREASED
FIRE RESISTANCE PROPERTIES
Edgars Bukšāns*, Andris Morozovs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*edgars.buksans@e-koks.lv

Praksē plaši tiek izmantoti koksnes kompozītu materiāli, kas strukturāli būtiski atšķiras no masīvkoknes
produktiem gan ar fizikāli mehāniskajām īpašībām, gan ar ugunsdrošību raksturojošām īpašībām –
ugunsreakciju un ugunsizturību. Koksnes kompozītu materiālu ugunsdrošības īpašības lielākoties ir daudz
sliktākas, nekā masīvkoksnes produktiem, taču kompozītu materiālu strukturālā uzbūve paver plašas iespējas
ugunsdrošības uzlabošanai.Raksts apkopo eksperimentālos pētījumus par koksnes un koksnes kompozītu
materiālu ugunsdrošību un to uzlabošanas iespējām. Pētījuma mērķis bija izpētīt koksne kompozītu materiālu
ugunsdrošības uzlabošanas iespējas, izmantojot dažādus paņēmienus. Darba izstrādē izmantota galvenokārt
maza mēroga ugunsreakcijas testēšanas iekārta – koniskais kalorimetrs, kas sniedz plašu informāciju par
materiālu degšanas procesa norisi. Pētījuma rezultātā iegūtas dažādas kokšķiedru plātņu un saplākšņu
variācijas ar uzlabotām ugunsreakcijas īpašībām, izstrādāti daudzslāņu koksnes kompozītmateriālu prototipi,
izmantojot dažādus koksnes un nekoksnes materiālus, un novērtēta to potenciālā ugunsdrošība. Darba
rezultātā iegūti koksnes kompozītu materiāli ar dažāda līmeņa ugunsdrošības uzlabojumu, kas izmantojami
gan kā uzlabotas ugunsreakcijas produkti, gan kā konstrukciju ugunsizturību uzlabojoši elementi.

Koksnes kompozītu materiālu ugunsdrošība
Viena no būtiskākajām būvmateriālu ekspluatācijas īpašībām ir ugunsdrošība. Praksē sastopami dažādi kokmateriāli
un koksnes kompozītu materiāli, kas plaši tiek izmantoti būvniecībā. Bieži koksnes materiālu pielietošana noteiktos
būvprojektos ir ierobežota, sakarā ar paaugstinātām ugunsdrošības prasībām. Kā liecina iepriekš veikto pētījumu rezultātu
analīze, kā arī literatūras izpēte koksnes kompozītmateriāli un masīvas koksnes produkti bez speciālu līdzekļu pielietojuma
atbilst ugunsreakcijas D klasei.
Runājot par koksnes kompozītu materiālu ugunsdrošības uzlabošanu, nākas saskarties ar vairākām grūtībām. Koksnes
kompozītu materiāli nav viendabīgi un parasti sastāv no koksnes un saistvielām. Piemēram, saplāksnis sastāv no finieru
klājumiem starp kuriem ir līme. Ja saplāksni no virspuses apstrādā ar antipirēnu, tas var iesūkties tikai virsējā finierī.
Dziļāku šķīduma iesūkšanos saplāksnī bloķēs līmes slānis. Šādi apstrādāta saplākšņa ugunsizturība nebūs būtiski uzlabota,
jo nodegot virsējam finierim, apakšējie slāņi piedalās degšanas procesā tāpat, kā neapstrādātais saplāksnis.
Līdzīgi ir arī, piemēram, ar kokskaidu plātnēm, taču šajā gadījumā ir vēl grūtāk piesūcināt koksni. Turklāt jāņem vērā fakts,
ka ar ūdens bāzes šķīdumu apstrādājot kokskaidu plātnes, tiek sabojāta arī pati plātne un tās mehāniskās īpašības. Ir četri
veidi, kā izgatavot kokskaidu plātnes ar paaugstinātu uguns noturību: 1. koksnes daļiņu piesūcināšana; 2. koksnes daļiņu
apstrāde ar ķīmiski saistošiem materiāliem; 3. pievienot antipirēnu sausās piedevas veidā; 4. pievienot piedevas līmē.
Antipirēnu izmantošana koksnes kompozītu materiālu izgatavošanā var izraisīt arī nevēlamas sekas, kas var izpausties kā
mehānisko īpašību samazināšanās, adhēzijas samazināšanās un tehnoloģisko iekārtu darbību apgrūtinošs faktors.
Koksnes kompozītu materiālu ugunsreakcijas un ugunsizturības uzlabošanai var izmantota arī citus alternatīvus veidus,
piemēram, alumīnija foliju, ielīmējot to starp bērza saplākšņa koksni un fenola lamināta kārtas.

Materiāli un metodes
Bērza saplākšņa ugunsreakcijas uzlabošana.Izgatavoti 8 bērza saplākšņa prototipi ar uzlabotām ugunsreakcijas īpašībām,
izmantojot dažādus Latvijā pieejamus antipirēnus un viena bērza saplākšņa paraugkopa bez apdares. Paraugu izgatavošanas
specifikācija un piešķirtais marķējums dots 1.tabulā.
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Bērza (BetulapendulaL.) finiera loksnes noklāja ar izvēlētajiem antipirēniem ražotāja noteiktā daudzumā, izžāvēja līdz 6 %
mitruma saturam un veica saplākšņa paraugu līmēšanu. Izgatavoto paraugu ugunsreakcijas parametri noteikti izmantojot
divas metodes - LVS ISO 5660-1:2010 (koniskais kalorimetrs) un dažiem prototipiem testi saskaņā ar standartu LVS EN
13823:2010(Vienotās dedzināšanas iekārta - SBI).
1.tabula. Materiāli paraugu izgatavošanai un to identifikācija.

Nr.

Nosaukums

Ražotājs

Apraksts
Igaunijā ražots
antipirēns

Faktiskais
patēriņš, g∙m-2

Ražotāja
noteiktais
patēriņš,
g∙m-2

Marķējums

1350

250 līdz 300

SA-1

1305

200 līdz400

SA-2

1170

400

SA-3

1170

400

SA-4

1.

FR-MP

„MultiProtect” Ltd

2.

FAP

SIA „Firma Latakva”

3.

Antipirēns

SIA „V Perro”

4.

Tents

SIA „Katekss”

5.

FAP

SIA „Firma Latakva”

Uzlabots FAP
antipirēns

1305

200 līdz400

SA-5

6.

HolzProf

SIA „Larts”
(izplatītājs)

Vakuuma – spiediena
impregnēšana.

1500

4000

SA-6

7.

UNITHERM
AWR
un skābās
cietēšanas laka

SIA „FN-SERVISS”
(izplatītājs)
SIA „Klinta”
(izplatītājs)

Uzputojošais
antipirēns, papildus
apdare ar skābās
cietēšanas laku

400

300 līdz1000

SA-7

8

MP-FR

„MultiProtect” Ltd

Laminēts ar melamīna
filmu

-

-

SA-MF

9

Neapstrādāts
saplāksnis

AS „Latvijas Finieris”

Riga PLY 12mm

-

-

SK

Neorganisku sāļu un
virsmas aktīvu vielu
piesātināts ūdens
šķīdums

Daudzslāņu kompozītmateriālu izstrāde.Pētījumā izstrādāti dažādi koksnes un nekoksnes materiālu daudzslāņu
kompozītu materiāli ar mērķi izstrādāt produktus konstrukciju ugunsizturības uzlabošanai. Kopumā izstrādātas sešas
dažādas produktu prototipu variācijas, kuru atšifrējums dots 2. Tabulā. Pētījums veikts koniskajā kalorimetrā saskaņā ar
standarta LVS ISO 5660-1:2010 metodiku.
2. tabula. Koksnes kompozītu materiālu prototipi.

Produkts

Apraksts

Marķējums

Daudzslāņu kokšķiedru
plātne

Prototips izgatavots izmantojot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes MDF
un zema blīvuma kokšķiedru plātnes, bez antipirēna

K-1

Daudzslāņu kokšķiedru
plātne FR

Prototips izgatavots izmantojot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes MDF
un zema blīvuma kokšķiedru plātnes LDF piesūcinot LDF starpslāni ar
antipirēnu MP-FR

K-2

Skaidu plātnes

Skaidu plātnes un ar antipirēnu MP-FR apstrādāta bērza finiera lobskaida

K-3

daudzslāņu panelis

un kartona starpslānis

Daudzslāņu OSB plātne ar
uzputojošām īpašībām

OSB 3 plātne aplīmēta ar temperatūrā uzputojošu starpslāni PyroplastâST no RÜTGERS Organics, kas finierēts ar plānu cēlkoka dekoratīvo
finierējumu

K-4

OSB plātne ar
neorganiskās plātnes
segkārtu

OSB 3 plātne aplīmēta ar ģipškartonu un virskārtas finierējumu koksnes
dekoratīvo īpašību piešķiršanai

K-5

Kokšķiedru plātne ar
uzputojošo piedevu

Plātne izgatavota no kokšķiedru masas, temperatūrā uzputojošas piedevas
un saistvielas

K-6
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Rezultāti
Saplākšņu ugunsreakcijas testi koniskajā kalorimetrā.Pētījumā noskaidroti ar antipirēnu apstrādātu bērza saplākšņa
prototipu ugunsreakcijas parametri, kas salīdzināti ar neapstrādāta bērza saplākšņa ugunsreakcijas parametriem,skat.
1.attēlā. Vislabākos rezultātus, mazāko maksimālo degšanas jaudu, uzrāda antipirēni SA-1 un SA-6. Prototipam SA-1 ir par
50.3%, SA-6 ir par 42.5 %, SA-MF ir par 27.2% un SA-7 ir par 25% mazāka maksimāla degšanas jauda kā kontrolparaugam SK. Salīdzinot ar iepriekšējā parametrā uzrādīto rezultātu, prototips SA-MF uzrāda sliktāku rezultātu kā SA-1. Pārējie
pārbaudē iesaistītie antipirēni uzrāda gandrīz tādu pašu vai sliktākus rezultātus kā kontrolparaugs - SK.
Saplākšņu ugunsreakcijas testivienotajā dedzināšanas iekārtā (SBI). Pētījumā noskaidroti ar antipirēnu apstrādātu
bērza saplākšņa prototipu ugunsreakcijas parametri un rezultāti salīdzināti ar neapstrādāta bērza saplākšņa ugunsreakcijas
parametriem. Iegūtās ugunsgrēka attīstības ātruma indeksa (FIGRA) robežvērtības parādītas 2.attēlā.Visi antipirēni uzrāda
būtisku FIGRA indeksā samazinājumu. Īpaši jāatzīmē prototips SA-7, kas uzrāda par 95.5% un prototips SA-1 par 80.9%
mazāku FIGRA indeksu kā kontrolparaugam SK.

1. attēls. Saplākšņu maksimālā degšanas jauda (HRRmax),kW∙m-2.

2. attēls. Ugunsgrēka attīstības ātruma indekss (FIGRA), W∙s-1.

Daudzslāņu kompozītmateriālu ugunsreakcijas testi. Izstrādāto prototipu iespējamās izmantošanas sfēras atšķiras,
piemēram, prototipi K-1, K-2 un K-6 paredzēti ugunsdrošo durvju izgatavošanas variantiem. Prototipa K-1 ideja jau
šobrīd plaši tiek izmantota ugunsdrošo durvju izgatavošanā, bet K-2 izstrāde veidota ar mērķi samazināt izolējošā slāņa
pārogļošanās ātrumu un siltuma izdalīšanos. Savukārt prototipa K-6 ideja var tikt izmantota izolējoša, uguns izplatību
bloķējoša slāņa izveidei. Uzputojošā piedeva paaugstinātā temperatūrā veido efektīvu izolējošu ogles slāni, kas uz laiku bloķē
pirolīzes attīstību materiālā. Tā 3. attēlā var redzēt, ka kopējais izdalītais siltuma daudzums pirmajās 300 s ir ievērojami
mazāks kā K-1 un K-2 prototipiem. Kokšķiedru starpslāņa piesūcināšana ar antipirēnu deva salīdzinoši mazu efektu
izdalītā siltuma samazinājums tikai par 10%, bet parauga K-2 caurdegšanas laiks bija par 25% ilgāks kā K-1, kas liecina par
mazāku pārogļošanās ātrumu, un ugunsdrošo durvju gadījumā šis rādītājs ir svarīgāks, kā paša materiāla degšanas īpašības.
Prototipu K-3, K-4 un K-5 ideja izmantojama dažādu konstruktīvo elementu ugunsizturības uzlabošanai, piemēram, metāla
konstruktīvo elementu ugunsaizsardzībai ar koksnes dekoratīvajām īpašībām. Ievērojami augstu ugunsaizsardzību uzrādīja
prototipi K-4 un K-5, kur sākotnējā siltuma jaudas izdalīšanās saistīta ar finierējuma nodegšanu. Bet pēc tam kopējais
izdalītais siltuma daudzums 600 s gandrīz nepalielinājās. Skaidu plātnes prototips K-3 neuzrādīja būtiskus ugunsizturības
uzlabojumus.

3.attēls. Kopējā siltuma izdalīšanās (THR) dažādiem prototipiem,MJ∙m-2.
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Secinājumi
Saplākšņu atsevišķu finieru apstrādes metode ar antipirēnu dod iespēju palielināt antipirēna koncentrāciju un fiksāciju
saplāksnī, kā arī būtiski uzlabo ugunsreakcijas īpašības, tomēr vislabāko aizsardzību var panākt ar uzputojošajiem
antipirēniem – virsmu pārklājumiem, kas pasargā materiālu no pirolīzes procesa sākšanās.
Saplākšņu ugunsreakcijas uzlabošanai izmantojot finiera skaidu impregnēšanas metodi, liela vērība jāpievērš līmes šuves
noturībai, jo antipirēni izmaina virsmas enerģiju un var ietekmēt līmes šuves stiprību. Tikai antipirēns MP-FR no testētajiem
prototipiem uzrādīja labus līmes šuves stiprības rādītājus.
Izstrādāti divi perspektīvi koksnes kompozītu prototipi koka konstrukciju ugunsizturības uzlabošanai. Šādus risinājumus
var izmantot arī tērauda konstrukciju aizsardzībai, ja ir nepieciešamība uzlabot konstrukciju elementu vizuālo izskatu.
Zema blīvuma koksnes šķiedru materiālu apstrāde ar antipirēniem, kā arī uzputojošo piedevu lietošana var būtiski uzlabot
ugunsdrošo durvju ugunsizturības robežu, kas ļautu samazināt durvju vērtnes biezumu un masu, nezaudējot ugunsizturības
klasi.
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WOOD COMPOSITE MATERIALS WITH INCREASED
FIRE RESISTANCE PROPERTIES
Edgars Buksans*, Andris Morozovs

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
edgars.buksans@e-koks.lv

Wood composite materials are widely used in construction industry and one of the most important requirements of in
buildings is fire safety. Fire safety in buildings can be realised by fire safety engineering, which take into account reaction to
fire performance of the materials used and fire resistance properties of constructions.
Fire safety properties of wood composite materials usually are worse than solid wood products, but they had one good
priority – wide possibilities of fire performance improve methods. There is four ways to improve the fire performance of
wood composite materials: 1. impregnation of wood particles, fibres; 2. pre-treatment of particles with chemically bound
materials; 3. addition of dry chemicals to the particles; 4. addition of chemicals to adhesive. Improvement of fire resistance
properties can be done also by composing multilayer product with different layer fire performance.
The aim of this research work was to develop reaction to fire performance improvement methods of plywood panels and
development of fire resistance improving multilayer products on wood base core.
Eight different fire retardant treatment methods of birch plywood were investigated in cone calorimeter according standard
ISO 5660-1:2010 and some of developed prototypes were tested in SBI test according standard EN 13823:2010. Fire retardant
treatment of the each veneer layer was done, but there was observed problems with mechanical strength between veneer
layers. Only one fire retardant MP-FR does not affected mechanical properties of plywood. Fire retardant treatment method
of each layer allows achieving good concentration of fire retardant along plywood cross section, which is not possible by
surface treatment methods. The best results in reaction to fire tests were achieved by intumescent coating system used on
plywood surface. The problem of this treatment end use application is low mechanical and chemical resistance of coating.
These coatings show very low resistance against water.
The second part of this research work was development of multilayer wood composite products for fire resistance.
Combinations of different materials were investigated. Six different prototypes were made and tested in cone calorimeter
according ISO 5660-1.
Three products were based on wood fibre material. Low density fibre board and medium density fibre board combinations
were tested as well as core layer impregnation with wire retardant. Wood fiber board with intumescent additive also were
tested. This material was intended to use in fire resistant door leaf. Fire retardant treatment of core LDF layer showed
only 10% less total heat release in 600 s comparing to untreated product, but the 25% longer burning through time was
observed of fire retardant treated prototype, which is more important point in fire resistance performance of the fire doors.
Intumescent wood fiber board showed good pyrolysis blocking property, but there were observed hygroscopic problems of
this product to be solved till application of product in practice.
Three prototypes were developed as multilayer combination of different materials and two of them showed good
perspectives in fire resistance protection of construction elements, which can be used for protection of wood, steel and other
constructions. Prototype which was made of OSB 3 board gypsum plasterboard and veneered by decorative wood texture
showed extremely good performance in fire resistance. The role of the OSB board is to maintain mechanical properties of
product while gypsum plasterboard protects construction from temperature impact. The damage of the specimen OSB sublayer during first 20 min exposure in 50 kW∙m2 heat flux was not observed, which means that panel ensure at least 30 min
increase of fire resistance level of construction element. Second prototype with 3 mm intumescent top layer with decorative
wood veneer texture, showed similar performance as first product, but the mechanical performance of intumescent layer
should be evaluated to avoid of the layer failure.
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KOKSNES UN GEOPOLIMĒRU KOMPOZĪTI KONSTRUKCIJU
UGUNSREAKCIJAS UZLABOŠANAI
WOOD-GEOPOLYMER COMPOSITES FOR ENHANCEMENT OF
CONSTRUCTION’S REACTION TO FIRE
Andris Morozovs*, Edgars Bukšāns, Uldis Spulle, Henn Tuherm
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
andris.morozovs@llu.lv

Saskaņā ar Valsts pētījumu programmas „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta)
ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas”, apakšprojekta Nr. 3 „Jauni tehnoloģiskie
risinājumi inovatīvai augstākās pievienotās vērtības koksnes materiālu un produktu attīstībai” uzdevumu
Nr. 2 „Pētījumi par koksnes kompozītmateriālu ugunsdrošības paaugstināšanas iespējām” veikti plātījumi
ar mērķi uzlabot koksnes un citu materiālu konstrukciju ugunsreakciju. Pamatojoties uz literatūras analīzi,
tika sastādīti koksnes geopolimēru kompozītu (KGPK) sastāvi ar dažādām silīcija un alumīnija, koksnes
un minerālvielu satura attiecībām, kā arī dažādu nātrija silikāta šķīduma daļu kompozītā. Pētīta no šiem
kompozītu sastāviem izgatavoto paraugu ugunsreakcija koniskā kalorimetrā. Sastāvu ugunsreakcija
uzskatām par atbilstošu EN A2 ugunsreakcijas klasei, kā materiāls, kas pakļauts uguns iedarbībai, nelielā
daudzumā izdala dūmus, vispārējas uzliesmošanas gadījumā nerada uguns slodzi un neveicina ugunsgrēka
attīstību. KGPK izmantojami konstrukciju aizsardzībai pret uguni. Veiktas KGPK hidrotermiskās pārbaudes
ar mērcēšanu destilētā un vārīšanu destilētā ūdenī, lai pārbaudītu to noturību pret atmosfēras iedarbību,
izmantojot ārpus telpām. KGPK var uzskatīt par ilgstoši noturīgu, un tas izmantojams fasāžu apdarē.
Ekoloģisko apsvērumu dēļ, arvien plašāk celtniecība izmanto koksnes konstrukcijas. Koksne kā jebkura organiskā viela
ir degoša. Konstrukciju ugunsdrošībai ir gan liela ekonomiskā, gan civilā nozīme. Lielākajā daļā ugunsgrēku cilvēka nāvi
izraisa dūmi un karstums. Pēdējos 30-40 gados betona vai minerālu izstrādājumu aizvietošanai izmanto geopolimērus, kuri
ir minerālvielu polimēri. Pastāv hipotēze, ka geopolimēriem analogs materiāls izmantots jau senajā Ēģiptē. To ieguva no
sasmalcinātiem vulkāniskā iežiem un sārma, piem., koksnes. Līdzīgu materiālu izmantoja Panteona un Kolizeja celtniecībai
senajā Romā. Masīvai koksnes konstrukcijai, piem., sijai ir labāka termiskā izturība nekā tērauda sijai dēļ koksnes un uz
tās degšanā izveidojušā ogles slāņa mazās siltuma vadāmības, kamēr metāls ātri uzkarst visā tilpumā un zaudē mehānisko
izturību. Uz to pamatojas antipirēnu, kas paātrina biezāka ogles slāņa izveidošanos uz koksnes virsmas izmantošana.
To trūkums ir izskalošanās ar ūdeni un problēmas ar utilizāciju kalpošanas beigās. Līdzīgas problēmas ir ar karstumā
uzbriestošajiem pārklājumiem. Geopolimēriem atšķirībā no betona ir laba ugunsizturība līdz pat 800ºC. Dotā pētījuma
mērķis bija pārbaudīt sasmalcinātas koksnes un geopolimēru kompozīta (KGPK) ugunsreakciju un izturību pret ūdens
iedarbību ar mērķi atrast sastāvus konstrukciju, piem., siju vai sienu aizsardzībai no uguns.

Materiāli un metodes
Materiāli: priedes koksnes frēzskaidas (0,2-0,25 x 2-3,5 x 10-25) ar koksnes daļiņu (1,5-2,5 x 3 -3,5 x 20-30) mm piejaukumu
(SIA Dendrolight Latvia); māla pulveris (SIA Ceplis), no kura izmantoja frakciju ar daļiņu izmēru ≤ 0,5 mm; nātrija silikāta
šķīdums (šķidrais stikls) (SIA Leana).
Iekārtas: Memmert termostats ar piespiedu ventilāciju (Memmert GmbH); mufeļkrāsns Nabertherm (Nabertherm
GmbH); Nerūsējošā tērauda reaktors ar elektrisko apsildi un termostatu (SIA Skutes). Koniskais kalorimetrs (Fire Testing
Technologies Ltd).
Kompozītmateriāla paraugu pagatavošana. Tvertnē ielej ūdeni, kam pievieno nātrija silikāta šķīdumu un rūpīgi izmaisa
līdz pilnīgai abu šķidrumu sajaukšanās. Atšķaidītajam nātrija silikāta šķīdumam pievieno māla vai kalcinēta māla , kas
izkarsēts pie 850°C, pulveri, intensīvi samaisa līdz vienmērīgai suspensijai, kurai maisot pievieno frēzskaidas līdz izveidojas
vienmērīga masa, ko ievieto formās 60x100x100 (mm) un nopresē. Masu kopā ar formu ievieto hermētiskā konteinerī un
silda termostatā. Paraugu ar sacietējušo masu izņem no formas un žāvē laboratorijā 35 diennaktis un pēc tam termostatā
pie 103°C līdz konstantai masai, periodiski mērot un sverot. KGPK masas sastāvs saskaņā ar eksperimentu simpleksa plānu
dots tabulā 1. Plāna nākošos soļus atrod, atspoguļojot simpleksa virsotni ar sliktāko eksperimentālo rezultātu.
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1.tabula. Eksperimentu plānošanas simpleksa plāna parametri

Simpleksa plāna
parametri
Plāna centrs
Variēšanas solis

Silīcija alumīnija
attiecība
17
5,6

Frēskaidu un māla
attiecība
3
1

Mainīgie faktori
Ūdens un māla
attiecība
3
1

Sildīšanas ilgums stundās
termostatā 65°C temperatūrā
22,2
7,3

Ugunsreakcijas pārbaudes. KGPK paraugus (100x100x40 mm) pirms ugunsreakcijas pārbaudes koniskajā kalorimetrā
kondicionēja 23°C temperatūrā un relatīvā gaisa mitruma 50% saskaņā ar LVS EN 13823:2010. Paraugu ugunsreakciju
novērtēja pēc kopējā izdalītā siltuma daudzuma (THR) (MJ m-2) 0-300, 0-600 un 0-1200 s periodā; masas zuduma
ātruma no siltuma plūsmai pakļautās virsmas vienības (MLR) (g s-1 m-2); parauga siltuma jaudas (HRR) (kW
m-2); maksimālās
siltuma
emisijas (MAHRE) (kW m-2); efektīvā sadegšanas
siltuma (MJ kg-1), kā arī
-1
izdalītā oglekļa dioksīda (CO2) daudzuma (kg kg ). Rāmī iestiprinātam KGPK paraugam ugunsreakcijas rādītājus saskaņā
ar protokolu noteica koniskajā kalorimetrā 50 kW m-2 siltuma plūsmā 1200 s periodā.
Hidrotermiskās pārbaudes. Līdz konstantai masai izžāvētus kompozītmateriāla paraugus mērcēja destilēta ūdenī
7 diennaktis un pēc tam vārīja destilētā ūdenī nākošās 7 diennaktis, periodiski mainot ūdeni, un pēc tam žāvēja pie 103°C.
Pirms nomaiņas paraugus noskaloja ar ūdens strūklu, lai palielinātu izskalošanās efektivitāti.

Rezultāti
Ugunsreakcijas pārbaudes. 2.tabulā doti KGPK sastāvi, kuriem tika noteikti ugunsreakcijas rādītāji koniskajā kalorimetrā.
2.tabula. Koksnes un geopolimēru kompozītu sastāvi.

KGPK sastāva apzīmējums Silīcija/Alumīnija attiecība
GIS1
14,4
GIS2
20,2
GIS3
15,4
GIS4
17,3
GIS5
17,0

Koksnes/minerālvielu attiecība
0,69
0,51
0,73
0,65
0,64

Nātrija silikāta saturs, %
0,43
0,52
0,43
0,47
0,46

Palielinoties silīcija saturam KGPK, samazinājās kopējais izdalītais siltuma daudzums (THR). Ļoti laba negatīvā korelācija
novērota pirmajās 5 minūtēs (korelācijas koeficients -0,98). 10 minūšu laikā no pārbaudes sākuma korelācija (Si/Al) ar
THR bija samazinājusies līdz -0,91, bet divdesmit minūšu laikā tā bija tikai -0,73, kas izskaidrojama ar parauga struktūras
izmaiņām. Lielāko ieguldījumu THR samazinājumā deva KGPK pievienotais nātrija silikāts (NaSi) masas daļa (korelācijas
koeficienti starp THR un NaSi bija 1,00; 0,84 un 0,61). Tas atspoguļojas arī 1.attēlā.
Koksnes daļas (K/Mv) palielināšana KGPK sastāvā palielināja THR: attiecīgi korelācija 0-5 min, 0-10 min un 0-20 min laikā
bija 0,98; 0,74 un 0,46 (1.attēls).
Laba korelācija novēroja starp KGPK sastāva rādītājiem (Al/Si. K/Mv un NaSi) un maksimālo siltuma emisiju (MAHRE) ar
korelācijas koeficientiem attiecīgi: -0,99; 0,87 un -0,95 (2.attēls.). Būtībā kopējam izdalītajam siltumam (THR) jākorelē ar
MAHRE, bet degšanas gaitā var īslaicīgi izdalīties arī lielāki siltuma daudzumi. Izdalītā siltuma pīķa jauda vairāk ietekmē
MAHRE nevis THR.

1.attēls. Silīcija un alumīnija attiecības (Si/Al), koksnes minerālvielu attiecības(K/Mv.) un pievienotā nātrija silikāta daļas
(NaSi)kompozītā ietekme uz izdalītā siltuma daudzumu attiecīgi
(0-300), (0-600) un (0-1200) s. K/Mv attiecība un NaSi daļa
attēlota ar mērogošanas koeficientu 10.
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2.attēls. Silīcija un alumīnija attiecības (Si/Al), koksnes minerālvielu attiecības(K/Mv.) un pievienotā nātrija silikāta daļas
(NaSi)kompozītā ietekme uz maksimālo siltuma emisiju. K/Mv
attiecība un NaSi daļa attēlota ar mērogošanas koeficientu 10.

Mežs

Mazāka nātrija silikāta daļa KGPK pastiprina tā sastāvā esošās koksnes eksotermisku pirolīzi (3.attēls, sastāvs GIS1). Bez
tam paātrinātā koksnes sadalīšanās KGPK palielina oglekļa dioksīda izdalīšanos (4.attēls), kas nav vēlams, jo ugunsgrēka
gadījumā palielinās cietušo nosmakšanas risks.
Silīcija alumīnija attiecība un nātrija silikāta daļa KGPK cieši korelēja ar efektīvo sadegšanas siltumu (MJ kg-1). Palielinoties
silīcija saturam, samazinājās no degšanā no kompozīta masas vienības izdalītais siltums, attiecīgi, Si/Al tas bija -0,97
un NaSi tas bija 0,93. Koksnes daļas palielināšana KGPK, protams, palielina izdalīto siltumu. Korelācijas koeficients ar
K/Mv = 0,86 (1.attēls)

3.attēls. Siltuma jaudas (HRR) dinamika
testa pirmajās minūtēs.

4.attēls. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas dinamika
testa pirmajās minūtēs.

Ar elektrisko dzirksteli iniciētu aizdegšanos novēroja tikai sastāviem ar koksnes attiecību pret minerālvielu saturu (K/
Mv) lielāku par 0,7. Tas liecina, ka koksnes pirolīzi aizkavē minerālvielu un no koksnes izveidojušās ogles kompozīts, kas
samazina pirolīzes ātrumu un līdz ar to gaistošo vielu saturu gaisā zem uzliesmošanas koncentrācijas.
Ugunsgrēka gadījumā cilvēkiem lielākas briesmas par siltumu var radīt dūmi, jo tie traucē orientēties un atrast izeju. No
pārbaudītajiem sastāviem vislielākā dūmu emisija bija GIS3 ar zemāku silīcija saturu un palielinātu koksnes saturu. Visā
testa laikā (20 min) no GSI3 sastāva parauga izdalījās no 2,8 līdz pat 30 reizēm vairāk dūmu nekā no citiem paraugiem. Citi
koniskā kalorimetra testos iegūtie rādītāji uzrādīja vāju saistību ar KGPK sastāvu.
Pārbaudītie KGPK sastāvi pēc ugunsreakcijas rādītājiem atbilda EN ugunsreakcijas A2 klasei.
Hidrotermiskās pārbaude. Geopolimēri raksturojas ar labu ūdens un termisko izturību. Atšķirībā no tiem KGPK sastāvā
esošām koksnes daļiņām raksturīga rukšana un briešana, kas varētu ietekmēt kompozīta izturību mitruma vai tiešā ūdens
ietekmē. Tika veiktas iegūto geopolimēru sastāvu noturības pret ūdens iedarbību pārbaudes. Tās sastāvēja no diviem
režīmiem: a) kompozīta mērcēšanas destilētā ūdenī 7 dienas un b) vārīšanas 7 dienas. Rezultāti attēloti 5. un 6. Attēlā.

5.attēls. Kompozītmateriālu relatīvās masas izmaiņa attiecībā
pret sausa parauga masu mērcējot, vārot ar sekojošu žāvēšanu

6.attēls. Kompozītmateriālu briešana vai rukšana attiecībā
pret sauso paraugu, mērcējot, vārot ar sekojošu žāvēšanu
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Paraugi pēc iemērkšanas strauji uzņēma ūdeni, kas liecina par to labu gāzu un šķidrumu caurlaidību. Ūdens uzsūkšanās
samazinājās, palielinoties minerālvielu saturam KGPK. Maksimālā ūdens uzsūcamība paraugos sasniedza 100-120%. Pēc
mērcēšanas un vārīšanas kompozīta masa bija mazāka par sākotnējo, kas liecina par neizreaģējušā nātrija silikātu daļēju
izskalošanos (5.attēls). Daļēji masas zudumus veidoja arī koksnes daļiņu noberšanās, mainot ūdeni, kā arī mērīšanas laikā.
Kopējais masas zudums pārbaudē vidēji bija 30±5%.
Mērcējot un vārot paraugi uzbrieda, bet sākotnējais tilpums žāvējot neatjaunojās, saglabājoties paliekošai uzbriešanai vidēji
14±3%. Hidrotermisko pārbaužu rezultāti liecina par daļēju gan hidrolītiska (ķīmisku), gan mehāniska rakstura saistības
ar koksni noārdīšanos.

Secinājumi
•

Pārbaudītie koksnes un geopolimēru kompozītu sastāvi ar silīcija alumīnija attiecību no 14,4 līdz 20,2, koksnes
un minerālvielu attiecību no 0,51 līdz 0,70 un nātrija silikāta daļu no 0,43 līdz 0,52, izmantojami konstrukciju
ugunsreakcijas nodrošināšanai atbilstoši EN A2 ugunsreakcijas klasei.

•

Labākos ugunsreakcijas rādītājus uzrāda sastāvi ar lielāku silīcija saturu.

•

Pārbaudītie sastāvi izmantojami konstrukciju aizsardzībai pret uguni arī ēku ārējām daļām.
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Andris Morozovs*, Edgars Bukšāns, Uldis Spulle, Henn Tuherm
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
andris.morozovs@llu.lv

Wood and wood composites are widely used as construction materials. Wood as any organic product is combustible. Fire
safety has significant importance in economics and civil life. Mostly deaths in case of fire are caused by smoke and heat.
Substances used in fire protectors are water soluble and suspected to leaching and are harmless to environment at the end
phase of service as waste.
Geo-polymers are polymers formed from mineral substances under mild conditions and are mechanically and thermal
stable up to 800 ºC. They could be formed from clay or volcanic minerals by reaction with alkali. They are used to substitute
concrete or for production of mineral goods. Objective of present paper is to create wood particles and geo-polymer
composite (WGPC) compositions and to investigate their reaction to fire and water resistance. Compositions of the WGPC
are created on the base of scientific and patent literature studies. The simplex method is used for the experiments design.
The ratios of silicon against aluminium, wood as moulding shavings against sum of mineral substances as well as ratio
of sodium silicate in the WGPC were varied in the experimental design with objective to get the best composition. The
compositions of WGPC with rations of silicon against aluminium (Si/Al) from 14.4 to 20.2, wood against minerals
(W/M) from 0.64 to 0.73, and ratio of sodium silicate (NaSi) form 0.43 to 0.52 were investigated. The WGPC samples
with dimensions were prepared and tested in conic calorimeter with 50 kW m-2 heat flux and 1200 seconds exposition.
The reaction to fire of conditioned samples according LVS EN 13823:2010 was evaluated using: total heat release (THR)
(MJ m-2), average specific mass los rate (MLR) (g s-1 m-2), heat release rate (HRR) (kW m-2), maximal average rate of heat
emission (MAHRE) (kW m-2), effective heat of combustion (EHC) (MJ kg-1), and carbon dioxide yield, (kg kg-1).
It was assessed that increase of the silicon portion in the silicon aluminium ration of WGPC decreases THR in the first
minutes of exposition of sample to external heat flux. The effect diminished by progress of the test. It could be explained by
the structural and compositional changes inside the WGPC sample. At the most influence could be produced by increase of
sodium silicate addition to WGPC (Fig. 1). Amplification of wood ration in the WGPC increased production of heat from
composite sample and external heat as could be supposed. Good negative correlation was ascertained between MAHRE
and Al/Si, W/M and NaSi (correlation coefficients were -0.99, 0.87 and -0.95) accordingly.
Decrease of the silicon aluminium ration has negative effect on the fire performance of WGPC sample due to increase of
pyrolysis of wood particles and carbon dioxide yield. Carbon dioxide in case of fire can provoke asphyxiation of a victim.
No initiated ignition was observed during tests if the W/M ratio was less than 0.7 that indicates on the low concentration
of volatiles. Increase of silicon and decrease of wood content in the WGPC had positive effect on the decrease of smoke
production. The tested WGPC samples could be classified as appropriate to the reaction to fire EN class A2.
Geo-polymers are characterised as materials with good thermal and water resistance. Wood particles in the WGPC would
retaining of changes in volume due to swelling and shrinking in changing humidity conditions that could cause woodmineral bond collapse. The soaking and boiling in distillate water tests were carried out. The tests results were presented
in the Figure 5 and 6. Soaking and boiling durations were 7 days each. The maximal water soaking of WGPC samples
was 100–120%. Loss of mass by leaching during tests was 30±5% that indicates on the weak bonds between wood and
geo-polymer as well as on the un-reacted sodium silicate that is water soluble. The deep brown colour of water indicates
on the wood alkali soluble fraction solution. WGPC samples swelled during soaking and boiling in water tests by 14±3%
in average. The above mentioned tests showed that due to water thermal influence partial hydrolysis of chemical bonds
inside wood. In the same conditions particle boards collapsed. WGPC could be recommended for constructions protection
against fire in out-doors and indoors.
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CONSTRUCTION AND PRODUCTION
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Koksnes plātņu ražošana ir viens no galvenajiem posmiem koksnes apstrādē, pievienotās vērtības radīšanā,
un ieņem nozīmīgu vietu ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī pasaulē. Pēdējos 5 gadus plātņu materiālu ražošanā
ir vērojama tendence - samazināt materiāla masu, būtiski nesamazinot materiāla mehāniskās īpašības
un nestspējas raksturotājus. Sekojot pasaules koksnes produktu pieprasījuma un attīstības tendencēm, ir
jāveic inovatīvu, cenas ziņā konkurētspējīgu koksnes plātņu materiālu un arī izstrādājumu [2] izstrādi ar
samazinātu masu, bet līdzīgām mehāniskajām īpašībām. Piemēram, transporta nozarē jau šobrīd izmanto
saplākšņus, kuru ārējo kārtu šķiedru virziens ir sakrītošs, tādējādi šajā virzienā paaugstinātas mehāniskās
īpašības [1]. Aprakstītajā pētījumā meklēti konstruktīvi saplākšņu plātņu risinājumi pēc iepriekš minētā
izmantošanas veida. Pētījuma gaitā noteiktas izveidoto plātņu konstrukciju fizikāli mehāniskās īpašības
saskaņā ar standartu EN 322; EN323; EN 789 prasībām un veikts iegūto īpašību salīdzinājums ar tradicionāli
ražotā saplākšņa fizikāli mehāniskajām īpašībām.
Pēc pieejamās tehniskās literatūras, apzinātas visjaunākās vieglo plātņu materiālu konstrukcijas. Pētījumā iegūtie rezultāti
un dati izmantojami praktiski, veidojot jauna veida plātņu konstrukcijas, attīstot un realizējot tehnoloģiju pārnesi. Viens no
koksnes vieglo plātņu risinājumiem- ar viļņveida saplākšņa materiāla vidusslāni, aptver sarežģītāku plātņu izgatavošanas
tehnoloģiju, bet otras konstrukcijas- režģveida saplākšņa materiāla vidusslāni, izveidošanai ir iespējams izmantot saplākšņu
tehnoloģiskajā procesā radušos gabalatlikumus, tādējādi paplašinot gabalatlikumu izmantošanas iespējas tādējādi radot
produktus ar augstāku pievienoto vērtību [3]. Iepriekš minēto konstrukciju koksnes vieglo plātņu izgatavošanas tehnoloģija
paredz izgatavot ļoti liela formāta plātņu materiālus, taču vēlāk var rasties nepieciešamība izpētīt virsējās kārtas- saplākšņu
garumā un platumā savienošanas iespējas. Pētījuma mērķis ir izstrādāt saplākšņu plātņu konstrukciju ar režģveida un
viļņveida saplākšņu vidusslāni, noteikt to fizikāli-mehāniskās īpašības un salīdzināt iegūto īpašību rādītājus ar tradicionāli
ražotā saplākšņa fizikāli mehānisko īpašību rādītājiem.

Materiāli un metodes
Plātnes izgatavošanai izmantots nekalibrēts, 15 milimetru biezs saplāksnis. No saplākšņa izgatavotas 15,2 milimetru platas
līstes. Sagatavotās saplākšņa līstes pozicionētas ar vertikālu finieru kārtu novietojumu starp augšējo un apakšējo saplākšņu
plātnēm. Izgatavojamās plātnes konstruktīvais risinājums redzams 1.attēlā.

1. attēls. Saplākšņu plātnes ar režģveida saplākšņa materiāla vidusslāni konstruktīvais risinājums:
a – parauga platums (300 mm); b – parauga garums (1200 mm); c – parauga biezums (28 mm); d –attālums starp līstēm
(81 mm); e – saplākšņu līstes augstums un platums (15 mm).
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Saplākšņu līstēs ik pēc 81 milimetriem (skat.. 1.att. d) veikti iefrēzējumi, platumā 15 mm, dziļumā 7,6 mm. Pēc iefrēzēšanas
procesa realizācijas veikta režģveida materiālu kontrolmontāža. Līmēšanai izmantota poliuretāna līme. Pēc samontēšanas
režģveida materiāli ievietoti aukstās līmēšanas presē. Kopējais režģveida materiāla izturēšanas laiks presē zem spiediena
0,1 MPa bija 8 stundas. Pēc režģveida materiālu izņemšanas no preses veikta to kalibrēšana, lai panāktu vienādu biezumu,
t.i. 15 mm visā sagataves garumā un platumā. Pēc kalibrēšanas procesa režģveida materiāliem uzklāta poliuretāna līme,
un abpusēji tie aplīmēti ar 6,5 milimetri bieziem saplākšņiem un ievietoti aukstās līmēšanas presē, nodrošinot 8 stundās
presēšanas spiedienu 1,5 MPa. Aplīmēto saplākšņu šķiedras virziens sakrītošs ar parauga garenasi. Plātņu garuma un
platuma dimensijas 1200×1200 mm, kopējais saplākšņu plātnes nominālais biezums 28 mm. No salīmētajām plātnēm
izgatavoti paraugi. Katrā izzāģētajā paraugā iekļautas 4 līstes parauga garenvirzienā (skat. 1.att.).
Otras konstrukcijas gadījumā saplākšņu plātņu vidusslāņa izgatavošanai izmantots viļņveida saplāksnis (skat. 2. att.), kura
biezums 5,4 mm. No viļņveida saplākšņu loksnes veikta līstu izzāģēšana, kuru platums 15 mm. Sagatavotās saplākšņu līstes
līdzīgi kā iepriekšējā saplākšņu konstrukcijā orientētas ar vertikālu finieru novietojumu. Līstes savietotas viena pie otras,
veidojot šūnām līdzīgu materiālu (skat. 2. att.).
Uz viļņveida vidusslāņa materiāla uzklāta poliuretāna līme, abpusēji aplīmētas ar 6,5 milimetri bieziem saplākšņiem un
ievietoti aukstās līmēšanas presē, nodrošinot 8 stundās presēšanas spiedienu 1,5 MPa. Aplīmēto saplākšņu šķiedras virziens
sakrītošs ar parauga garenasi. Kopējais saplākšņu plātnes nominālais biezums c ir 28 mm (skat. 2. att.).

2. attēls. Saplākšņu plātnes ar viļņveida saplākšņa materiāla vidusslāni konstruktīvais risinājums:
a - platums; b - garums; c – kopējais biezums; e – vidusslāņa materiāla biezums.

Izgatavotie paraugi ievietoti kondicionēšanas telpā, kurā gaisa relatīvais mitrums nodrošināts 65 % un gaisa temperatūra
20 °C. Tad, kad paraugiem vairs nemainās masa, pirms mehānisko īpašību noteikšanas tie nosvērti, noteikts parauga
garums, platums un biezums. Šie dati izmantoti kā izejas parametri plātņu blīvuma noteikšanai. Paraugiem elastības moduļa
un robežstiprības statiskās liecē noteikšana veikta saskaņā ar standarta EN 789 prasībām, īpašību noteikšanai izmantota
materiālu mehānisko īpašību pārbaudes iekārta ZWICK Z 100/TL 3S. Rezultātā noteiktas pārbaudīto saplākšņu plātņu
materiālu raksturvērtības – blīvums, maksimālais sagrāves spēks, elastības modulis un robežstiprība statiskajā liecē, inerces
moments, lieces moments, īpatnējā stiprība. Eksperimentu rezultātā veikts iegūto robežstiprības un elastības rādītāju
ticamības aprēķins, izmantojot variāciju statistikas metodi. Augstākminētie parametri, kā arī regresijas vienādojumi un
korelācijas koeficients aprēķināti un divu nesaistīto paraugkopu vidējo vērtību salīdzināšanai izmantota t-testa metodear
datorprogrammas Microsoft EXCEL palīgrīku Analyze-it.

Rezultāti
Pārbaudēs izmantoti deviņi saplākšņu plātņu paraugi ar režģveida saplākšņa materiāla vidusslāni un iegūta vidējā
robežstiprība ir 45,0 MPa, elastības modulis 9102 MPa, pie vidējā blīvuma 468 kg∙m-3. Īpatnējās stiprības vidējais rādītājs ir
95,7 kN∙m∙kg-1. Datu izkliede ir neliela, par ko liecina gan standartnovirzes, gan variācijas koeficienta vērtība. No iegūtajiem
rezultātiem izriet, ka pieaugot paraugu blīvumam, pieaug arī paraugu robežstiprība liecē, ko raksturo cieša iepriekšminēto
rādītāju sakarība un korelācijas koeficients R=0,85. Palielinoties paraugu blīvumam pieaug arī elastības moduļa liecē
vērtība, bet šo īpašību sakarība nav cieša (korelācijas koeficients R=0,44).
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Saplākšņu plātņu ar režģveida saplākšņa materiāla vidusslāni pārbaudēs izmantoti trīs paraugi un vidējā robežstiprība ir
41,4 MPa, elastības modulis 8783 MPa, pie vidējā blīvuma 429 kg∙m-3. Īpatnējās stiprības vidējais rādītājs ir 96,6 kN∙m∙kg-1.
Datu izkliede ir neliela, par ko liecina ganstandartnovirzes, gan variācijas koeficienta vērtība. No iegūtajiem rezultātiem
izriet, ka pieaugot paraugu blīvumam, nedaudz pieaug arī paraugu robežstiprība liecē, taču starp īpašībām nav cieša
sakarība un korelācijas koeficients R=0,45. Palielinoties paraugu blīvumam, nedaudz pieaug arī elastības moduļa liecē
vērtība, bet šo īpašību sakarību nav cieša (korelācijas koeficients R=0,25).
Veicot paraugkopu robežstiprības vidējo rādītāju savstarpējo salīdzināšanu, izmantojot t-testu iegūta vērtība p=0,157, kas
norāda, ka šo paraugkopu vidējo vērtību dati atšķiras nebūtiski. Veicot paraugkopu blīvuma vidējo rādītāju savstarpējo
salīdzināšanu, izmantojot t-testu iegūta vērtība p=0,022, kas norāda, ka šo paraugkopu vidējo vērtību dati atšķiras būtiski.
Pētījuma rezultāti salīdzināti ar iepriekš veiktajiem pētījuma datiem par bērza koksnes saplāksņiem un vieglajām plātnēm –
A/S “Latvijas Finieris” ražoto Riga Ply saplāksni biezumā 28 mm, 3D plātni biezumā 27 mm, saplākšņu plātni ar 15 mm
biezām saplākšņu līstēm vidusslānī un kopējo biezumu 27 mm (skat. 3. un 4. att.).

3.attēls. Plātņu blīvumu salīdzinājums:
*
- iepriekš veiktie pētījumi.

Apskatot 3. attēlu ir redzams, ka zemākais plātnes blīvums ir izgatavotajai saplākšņu plātnei ar viļņveida saplākšņu
materiāla vidusslāni. Salīdzinot saplākšņa un saplākšņu plātnes ar viļnveida saplākšņu vidusslāni blīvuma atšķirība ir 40 %,
bet saplākšņa un saplākšņu plātnes ar režgveida saplākšņu vidusslāni atšķirība par 35 %.

4. attēls. Plātņu īpatnējās stiprības salīdzinājums:
*
- iepriekš veiktie pētījumi.
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Kā redzams 4.attēlā, augstākos rādītājus uzrāda izgatavotā saplākšņu plātne ar viļnveida saplākšņu vidusslāni. Salīdzinot
saplākšņa un saplākšņu plātnes ar viļnveida saplākšņu vidusslāni atšķirība ir 6 %, bet saplākšņa un saplākšņu plātnes ar
režgveida saplākšņu vidusslāni atšķirība par 5 %.

Secinājumi
1.

Saplākšņu plātnei ar saplākšņa režģveida materiāla vidusslāni ir par 5 % augstāka īpatnējā stiprība liecē un par
35 % zemāks blīvums nekā tāda paša biezuma Riga Ply saplākšņiem.

2.

Saplākšņu plātnei ar saplākšņa režģveida materiāla vidusslāni elastības modulis ir par 15 % zemāks kā tāda paša
biezuma Riga Ply saplākšņiem.

3.

Saplākšņu plātnei ar saplākšņa viļņveida materiāla vidusslāni ir par 6 % augstāka īpatnējā stiprība liecē un par 40 %
zemāks blīvums nekā tāda paša biezuma Riga Ply saplākšņiem.

4.

Saplākšņu plātnei ar saplākšņa viļņveida materiāla vidusslāni elastības modulis ir par 18 % zemāks kā tāda paša
biezuma Riga Ply saplākšņiem.

5.

Saplākšņu plātnei ar saplākšņa režģveida materiāla vidusslāni un saplākšņu plātnei ar saplākšņa viļņveida materiāla
vidusslāni īpatnējā stiprība nebūtiski atšķiras (0,96 %, p=0,157), bet blīvuma atšķirības ir būtiskas (8,33 %, p=0,022).
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CONSTRUCTION AND PRODUCTION
TECHNOLOGY OF PLYWOOD PANELS
Uldis Spulle*, Atis Matisons, Henn Tuherm
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
uldis.spulle@llu.lv

Wood based panels are one of the main stages of wood processing value chain and that plays an important role not only
in Latvia and Europe, but also worldwide. The past 5 years wood based panels of manufacturing a tendency - to reduce
the mass of material, significantly not reducing material mechanical properties and main characteristics. Following the
global wood product demand and trends, must be innovative, price-competitive materials for wood-based panels and
products [2] to reduce weight, but more or less equal mechanical properties. For example, in the transport sector already
uses plywood with outer veneer one way direction, so in this direction of increased mechanical properties [1]. Technical
literature shows constructive solutions plywood board after this type of use. Timber consumption balance in the world
shows that the demand for plywood as a structural material for construction, furniture manufacturing and other sectors
is growing. Especially grow into the demand for industrially manufactured panels with high specific gravity. This creates
the need to create innovative new design light wood material panels and find additional indicators to evaluate and develop
the potential of this technology panel material for commercial production. The aim of research to develop plywood panel
construction with various panel constructions [3], as well as investigate the properties and compare properties with
traditional plywood produced. During the research, design wood based panels created certain physical and mechanical
properties according to EN 322, EN323, EN 789 requirements investigated and made a comparison with the properties
obtained from a conventional physical and mechanical properties of plywood light plywood panels. Mechanical properties
of the of four-point bending according to LVS EN 789 has been investigated. Results show that plywood with plywood
lattice material middle is 5% higher specific gravity, modulus of elasticity is 15% lower and 35% lower density than the
same thickness Riga Ply plywood. Plywood with plywood material wavy middle class is about 6% higher specific gravity,
modulus of elasticity is 18% lower and 40% lower density than the same thickness Riga Ply plywood.
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KOKSNES ŠŪNVEIDA MATERIĀLA FIZIKĀLĀS UN
MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
CELLULAR WOOD MATERIAL
Jānis Iejavs*, Vilnis Jakovļevs, Henn Tuherm
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*janis.iejavs@e-koks.lv

Pārskata periodā veikti vairāki pētījumi par priedes koksnes šūnveida materiāla fizikālajām un mehāniskajām
īpašībām. Pētījumu mērķis bija iegūtās fundamentālās zināšanas par minēto materiālu, kas dotu iespēju
izstrādāt jaunus koksnes šūnveida materiālus produktus un to savienojumus. Pētītas koksnes šūnveida
materiāla aplīmēšanas iespējas ar citiem koksnes bāzes materiālie; koksnes šūnveida materiāla ekspluatācijas
mitruma ietekme uz materiāla rukšanu un briešanu, kā arī noteikta mehānisko stiprinājumu – skrūvju
noturība koksnes šūnveida materiālā. Pētījumos izmantots industriāli ražots priedes koksnes šūnveida
materiāls, savukārt aplīmēšanas iespēju izpētei minētais materiāls laboratorijas apstākļos aplīmēts ar
dažādu koku sugu masīvkoksni vai plātņu materiāliem. Materiāla īpašību noteikšanai izmantotas uz Eiropas
standartiem balstītas pārbaužu metodes. Iegūtie rezultāti liecina, ka trīs kārtu šūnveida plātņu materiālu
savstarpējai savienošanai iespējams izmantot gan poliuretāna līmes, gan emulsipolimērizocianāta līmes, kas
salīdzinot ar līdz šim izmantotajām polivinilacetāta līmēm ir ar augstāku termisko un mitruma noturību.
Koksnes šūnveida materiāla uzbūve nodrošina augstāku tā formas stabilitāti kā masīvkoksnei. Pa materiāla
garumu un platumu izmēru izmaiņas mitruma ietekmē ir līdzīgas, savukārt izmēru izmaiņas pa augstumu ir
salīdzināmas ar priedes masīvkoksnes radiālā un tangenciālā rukšanas koeficienta vidējo vērtību. Palielinot
skrūves ieskrūvēšanas dziļumu par 56 mm (no 14 līdz 70 mm) iespējams panākt aptuveni 3 reizes augstāku
skrūvju izraušanas pretestību šūnveida materiāla garenvirzienā, savukārt aptuveni 5 reizes augstāku pa
materiāla augstumu.
Koksnes šūnveida materiāla trīs kārtu plātņu industriālā ražošana uzsākta Latvijā 2010.gadā uzņēmumā Dendrolight
Latvija, kas vietējiem ražotājiem paver ievērojamas priekšrocības, lai paplašinātu savas produkcijas sortimentu ar jauniem,
inovatīviem produktiem, kuru struktūra veidota no koksnes šūnveida materiāla. Uz doto brīdi minētais uzņēmums
ir vienīgais pasaulē, kurš industriāli ražo koksnes šūnveida materiālu un tā trīs kārtu plātnes. Tā kā minētā materiāla
izgatavošanas tehnoloģija ir jauna (patentēta 2005. gadā), nav pieejami plaši pētījumi par koksnes šūnveida materiāla
īpašībām un šī materiāla izmantošanas potenciālu. Koksnes šūnveida materiāla fizikālo un mehānisko īpašību izpēte dod
iespēju attīstīt jaunus, inovatīvus produktus visdažādākajiem pielietošanas veidiem: vieglu liekti līmēto detaļu izgatavošanai;
transporta būvniecībā; ēku un to būvelementu izgatavošanai u.c.
Pētījumu mērķis ir noskaidrot koksnes šūnveida materiāla fizikālās un mehāniskās īpašības jaunu koksnes šūnveida
materiāla produktu un to savienojumu izstrādei. Pētījumu mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi:
izpētīt koksnes šūnveida materiāla salīmēšanas iespējas ar citiem koksnes bāzes materiāliem; izvērtēt koksnes šūnveida
materiāla ekspluatācijas mitruma ietekmi un materiāla rukšanu un briešanu un veikt pētījumu par skrūvju noturību
koksnes šūnveida materiālā.

Koksnes šūnveida materiāla salīmēšanas iespējas ar koksnes bāzes materiāliem
Eksperimentālā daļa. Viens no būtiskākajiem trīs kārtu šūnveida koksnes materiāla izgatavošanas tehnoloģiskajiem
procesiem ir šūnveida koksnes materiāla aplīmēšana ar citiem materiāliem. Pētījumā izstrādātas līmēšanas tehnoloģijas
ar divu veidu līmēm: poliuretānu Kleiberit PUR 501 (PUR) un emulsipolimērizocianātu EPI 304.4 ar cietinātāju Kleiberit
808.0 (EPI), kuras līdz šim nav izmantotas koksnes šūnveida materiāla aplīmēšanai ar ārējo kārtu materiāliem. Minētās
līmes nodrošina augstāku termisko un mitruma izturību salīdzinot ar līdz šim izmantotajām polivinilacetāta līmēm.
Rezultātā noskaidrota izveidoto līmēto savienojumu kvalitāte un izvērtēta doto līmju piemērotība masīvkoksnes un
koksnes bāzes materiālu salīmēšanai ar priedes koksnes šūnveida materiālu. Pētījumā izmantoto koksnes materiālu izvēle
veikta vadoties no reālu izstrādājumu ražošanas vajadzībām. Trīs kārtu šūnveida koksnes materiāla galvenais pielietojuma
virziens nenesošo konstrukciju jomā ir vieglās plātnes ar uzlabotu formas stabilitāti un paaugstinātu virsmas izturību.
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Trīs kārtu šūnveida materiāla virsējo kārtu materiāla izvēle tiek veikta balstoties uz potenciāli piemērotāko, paredzētās
izmantošanas ietvaros. Pētījumā industriāli ražotais priedes koksnes šūnveida materiāls aplīmēts ar priedes (Pinus sylvestris
L.), oša (Fraxinus L.) un termo-mehāniski blīvināta un termiski modificēta baltalkšņa (Alnus incana Moench) koksni.
Šūnveida materiāla aplīmēšanu ar plātņu materiāliem veikta izmantojot augsta blīvuma kokšķiedru plātni, bērza saplāksni
un orientēto kokskaidu plātni. Visām 12 paraugu grupām paraugu iekšējo kārtu izgatavo no priedes koksnes šūnveida
materiāla ar biezumu 42 mm, garumu un platums 300 mm. Plātņu ārējo kārtu materiālu garums un platums vienāds ar
300 mm, bet biezums atkarībā no materiāla veida 4 vai 8 mm. Paraugu abpusējā aplīmēšana ar PUR un EPI līmi veikta pie
sekojošiem parametriem: līmes uzklāšana veikta manuāli; presēšanas spiediens 0.2 MPa; izturēšanas laiks zem spiediena
60 min; līmes vidējais patēriņš 150 g/m2 PUR līmei un 170 g/m2 EPI līmei. Trīs slāņu plātņu materiāla nominālais biezums
pēc abpusējas aplīmēšanas ar orientēto kokskaidu plātni ir 58 mm, pārējos gadījumos 50 mm. Pēc paraugu salīmēšanas
un kondicionēšanas no katra veida sagataves tiek izgatavoti vismaz 15 paraugi ar izmēriem 50x50 mm un biezumu
vienādu ar plātnes biezumu, lai iegūtu vismaz 10 ticamu stiepes stiprības un sagrāves veida novērtēšanai derīgus rādītājus.
Parauga marķējumā tika norādīts virsējās kārtas materiāla veids: P – priede; O –osis; TMMBa – termo mehāniski blīvināts
baltalksnis; HDF – augsta blīvuma kokšķiedru plātne; PW – bērza saplāksnis; OSB – orientēto kokskaidu plātne, izmantotā
līme un parauga kārtas no 1 līdz 15. Tā piemēram parauga marķējums ir sekojošs PW/PUR-3, kur PW – bērza saplāksnis,
PUR- poliuretāna līme un 3 – 3. paraugs paraugu grupas robežās. Kopā pētījuma 12 paraugu grupās izgatavoti 180 paraugi
stiepes stiprības un sagrāves rakstura novērtēšanai. Trīs kārtu materiālu paraugi ar sešu veidu virsējo kārtu materiāliem
parādīti zemāk 1.attēlā.

1.attēls. Trīs kārtu šūnveida materiāla plātnes ar dažādiem koksnes materiāliem ārējās kārtā:
a – ar priedes koksni; b - ar oša koksni; c – ar termo-mehāniski blīvinātu termiski modificētu baltalkšņa koksni;
d – ar šķiedru plātni; e – ar bērza saplāksni un f – ar orientēto kokskaidu plātni.

Paraugu līmējuma robežstiprība stiepē perpendikulāri pret plātnes plakni noteikta saskaņā ar standartu LVS EN 319:2000.
Papildus stiepes stiprības rādītājiem vizuāli tiek vērtēts plātņu materiāla sagrāves veids, jeb raksturīgā vieta pa kuru
materiālam visbiežāk notikusi sagrāve.
Rezultāti un secinājumi. Šūnveida materiāla aplīmēšanai ar masīvkoksni un koksnes bāzes materiāliem var izmantot
poliuretānlīmi līmi Kleiberit PUR 501 un emulsipolimērizocianāta līmi kleiberit EPI 304.4, kas nodrošina pietiekami labu
koksnes šūnveida materiāla saistīšanos ar masīvkoksni un koksnes bāzes materiāliem. Līmēšanas parametri: presēšanas
spiediens 0.2 N/mm2; izturēšanas laiks zem spiediens 60 min; līmes uzklājums 150 g/m2 PUR līmei un 170 g/m2 EPI
līmei, termomehāniski blīvināta termiski modificēta baltalkšņa, augsta blīvuma šķiedru plātnes, bērza saplākšņa un
orientēto kokskaidu plātņu gadījumā nodrošina augstākus līmes šuves stiepes stiprības rādītājus, nekā tie ir salīmējamajiem
materiāliem. Trīs kārtu materiāla līmēšanā izmantojot poliuretāna līmi augstākie (1.0 N/mm2) robežstiprības rādītāji
stiepē perpendikulāri pret plātnes plakni iegūti priedes šūnveida materiālu aplīmējot ar priedes masīvkoksni vai bērza
saplāksni. Emulsipolimērizocianāta līmes gadījumā augstākie šūnveida materiāla un ārējo kārtu materiāla stiepes stiprības
rādītāji iegūti izmantojot ārējā kārtā priedes un oša masīvkoksni, termomehāniski blīvinātu baltalksni un bērza saplāksni,
nodrošinot stiepes stiprību robežās no 0.78 līdz 0.86 N/mm2. Atšķirība starp minēto paraugu grupu vidējiem rādītājiem
nav statistiski būtiska. Pētījumā pielietotās līmēšanas tehnoloģijas nav optimālās šūnveida materiāla salīmēšanai ar priedes
masīvkoksni un PUR līmes gadījumā arī ar oša masīvkoksni, tā kā materiāla sagrāve notikusi galvenokārt pa līmes šuvi.
Šajos gadījumos nepieciešams veikt plānoto daudzfaktoru eksperimentu, lai atrastu optimālos līmēšanas režīmus šūnveida
materiāla salīmēšanai ar priedes un oša koksni. Trīs kārtu materiāla ārējo kārtu materiāla īpašībām ir būtiska ietekme uz
trīs kārtu materiāla stiepes stiprību perpendikulāri pret plātnes plakni un materiāla sagrāves veidu. Jo zemāka virsējo kārtu
materiāla stiepes stiprība, jo zemākus rādītājus uzrādīs arī trīs slāņu materiāls. Par nodaļā minēto pētījumu iesniegta 1.
publikācija un pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē.

Ekspluatācijas mitruma ietekme uz koksnes šūnveida materiāla rukšanu un briešanu
Eksperimentālā daļa. Koksnei un tās materiāliem palielinoties vai samazinoties mitrumam piemīt īpašība mainīt dimensijas
(uzbriest vai sarukt). Koksnes un koksnes materiālu rukšana un briešana ir svarīgs faktors, kas jāņem vērā izstrādājot
jaunus, mehāniski savienotus vai kopā līmētus materiālus ar dažādām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Šūnveida
materiāls ir unikāls ar to, ka saklātās masīvkoka kārtas divos šūnveida materiāla virzienos orientētas viena pret otru 90°
grādu leņķī, tādējādi šūnveida materiāla garuma un platuma rukšanas un briešanas parametrus nosaka koksnes visu trīs
virzienu komponentes. Savukārt šūnveida materiāla augstumā rukšanas un briešanas koeficientus nosaka masīvkoksnes
radiālā un tangenciālā virziena mijiedarbība. Šūnveida materiāla virzieni parādīti 2. attēlā.
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2.attēls. Koksnes šūnveida materiāla virzieni: 1. – garums (orientēts šūnveida materiāla bloka ražošanas virzienā);
2. – platums (orientēts 90° leņķī pret ražošanas virzienu); 3. - augstums.

No šūnveida materiāla bloka visos trīs virzienos izzāģēti paraugi ar šķērsgriezuma izmēriem 56x56 mm un nominālo
garumu 300 mm. Kopā pētījumam izgatavoti 60 paraugi, katram virzienam pa 20 paraugiem. Koksnes šūnveida materiāla
rukšanas un briešanas koeficienta noteikšanas metodika balstīta uz modificētu standarta LVS EN 318:2002 metodiku. Lai
noteiktu koksnes šūnveida materiāla rukšanas un briešanas parametrus šūnveida materiāla paraugi kondicionēti pie trīs
dažādiem gaisa relatīvā mitruma līmeņiem 30±5%, 65±5%, 85±5% un visos trīs gadījumos pie konstantas temperatūras
20±2°C līdz nemainīgai masai. Mitruma līmeņi izvēlēti atbilstoši faktiskajiem rekomendētajiem koksnes šūnveida materiāla
ekspluatācijas apstākļiem. Pēc paraugu kondicionēšanas pie katra no gaisa relatīvā mitruma līmeņiem noteikta paraugu
masa un parauga garums. Masa izmantota koksnes mitruma noteikšanai, savukārt izmērs koksnes šūnveida materiāla
rukšanas un briešanas koeficientu aprēķināšanai. Pēc paraugu kondicionēšanas, izmēru un masas noteikšanas tika veikta
paraugu žāvēšana līdz absolūti sausam stāvoklim. Izmantojot katra parauga masas rādītājus pie katra no mitruma satura
līmeņiem un absolūti sausā stāvoklī aprēķināts šūnveida materiāla paraugu atbilstošais koksnes mitruma saturs. Paraugu
mitruma satura noteikšana veikta pilna izmēra paraugiem ar svēršanas žāvēšanas metodi saskaņā ar standarta LVS EN
13183-1:2003 prasībām.
Rezultāti un secinājumi. Gaisa relatīvā mitruma izmaiņas robežās no 30 līdz 85% un ar tām saistītās koksnes mitruma
izmaiņas robežās no 6 līdz 18% būtiski ietekmē šūnveida materiāla izmēru izmaiņas. Palielinot vai samazinoties koksnes
šūnveida materiāla mitrumam lineāri palielinās vai samazinās šūnveida materiāla izmēri. Lielākās izmēru izmaiņas,
mainoties koksnes mitrumam, notiek pa šūnveida materiāla augstumu. Aprēķinātais vidējais šūnveida materiāla rukšanas
koeficients pa materiāla augstumu ir 0.248, savukārt briešanas koeficients 0.255. Priedes koksnes šūnveida materiāla
augstuma izmaiņas var salīdzināt ar priedes masīvkoksnes radiālā un tangenciālā rukšanas koeficienta vidējo vērtību 0.22.
Koeficientu atšķirība skaidrojama ar lielāku tangenciālo dēļu klātbūtni pa šūnveida materiāla augstumu nekā radiālo.
Šūnveida materiāla izmēru izmaiņas pa materiāla platumu un garumu ir aptuveni desmit reizes mazākas salīdzinot ar
materiāla izmaiņām pa materiāla augstumu. Lai arī šūnveida materiāla struktūra pa materiāla garumu un platumu vizuāli ir
līdzīga, iegūtie rukšanas un briešanas koeficienti abiem virzieniem būtiski atšķiras, ka skaidrojam ar nelielu leņķisko novirzi
starp saklātajā koksnes kārtām pa materiāla augstumu. Aprēķinātais šūnveida materiāla rukšanas koeficients pa materiāla
garumu ir 0.0182, savukārt briešanas 0.0183. Atbilstošie koeficienti pa materiāla platumu: rukšanas 0.0245 un briešanas
0.0246. Praktiskiem aprēķiniem materiāla garumā un platumā tiek rekomendēts lietot vidējos garuma un platuma rukšanas
un briešanas koeficientu vērtību 0.021.

Skrūvju noturību koksnes šūnveida materiālā
Eksperimentālā daļa. Koksnes šūnveida materiāla savstarpējās savienošanas iespēju izpētei novērtēta skrūves ieskrūvēšanas
dziļuma ietekme uz skrūves izraušanas pretestību. Eksperimentālā pētījuma metodika balstīta uz modificētu standarta LVS
EN 320:2011 pārbaudes metodiku. Skrūvju izraušanas pretestība tiek noteikta izmērot spēku, kas nepieciešams, lai noteiktā
dziļumā ieskrūvētu skrūvi paralēli tās asij izvilktu no parauga. Skrūvju izraušanas pretestības noteikšanai atkarībā no
skrūves ieskrūvēšanas dziļuma izgatavoti 120 kvadrātveida paraugi ar malas garumu 75 mm. Skrūvju izraušanas pretestība
novērtēta divās šūnveida materiāla plaknēs, katrā skrūvi ieskrūvējot 3 dažādos dziļumos (14, 42 un 70 mm). Pētījumā
izmantota standarta kokskrūve 6x120 mm, ar vītnes garumu 70 mm. Skrūves ieskrūvēšanas virzieni parādīti 3. attēlā.
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3.attēls. Skrūves ieskrūvēšanas virzieni koksnes šūnveida materiālā: 1 – ieskrūvēšanas virziens materiāla garenvirzienā;
2 – ieskrūvēšanas virziens – pa materiāla augstumu.

Katram šūnveida materiāla skrūves ieskrūvēšanas virzienam un dziļumam, skrūves izraušanas pretestības noteikšanai
izmantoti vismaz 20 paraugi, no kuriem 10 paraugos skrūve ieskrūvēta šūnveida materiālā tā, lai panāktu maksimālo
iespējamo skrūvju izraušanas pretestību, savukārt, pārējiem 10 paraugiem tā, lai panāktu minimāli iespējamo skrūves
izraušanas pretestību. Minētajās vietās ieskrūvējot skrūves iespējams iegūt lielāko maksimāli iespējamo skrūvju izraušanas
pretestības izkliedi, lai pilnīgi raksturotu nosakāmos skrūvju izraušanas pretestības rādītājus. Paraugu mitrums var ietekmēt
skrūvju izraušanas pretestību, tādēļ paraugi tiek kondicionēti pie vidējā relatīvā gaisa mitruma 65±5% un temperatūras
20±2°C līdz konstantai masai. Skrūve tiek ieskrūvēta paraugā ar pilnu vītņu daļu 14 mm, 42 mm un 70 mm ar ieskrūvēšanas
precizitāti ± 0,5 mm. Skrūves izraušanas pretestības noteikšanai izmantota iekārta Zwick Z100. Visos gadījumos paraugu
slogošana veikta ar konstantu slogošanas galvas padeves ātrumu 10 mm/min, līdz sasniegts maksimālais iespējamais spēks.
Skrūvju izraušanas pretestība noteikta kā katra virziena un ieskrūvēšanas dziļuma visu 20 maksimālo spēku vidējā vērtība.
Rezultāti un secinājumi. Skrūvju ieskrūvēšanas dziļumam ir būtiska ietekme uz skrūvju noturību koksnes šūnveida
materiāla, palielinoties ieskrūvēšanas dziļumam palielinās skrūvju noturība. Palielinot skrūves ieskrūvēšanas dziļumu par
56 mm (no 14 līdz 70 mm) iespējams panākt aptuveni 3 reizes augstāku (no 902 līdz 2811 N) skrūvju izraušanas pretestību
šūnveida materiāla garenvirzienā, savukārt aptuveni 5 reizes augstāku (no 869 līdz 4311 N) pa materiāla augstumu. Standarta
kokskrūvju ar diametru 6 mm ieskrūvēšana atsevišķiem paraugiem šūnveida materiālā izraisīja šūnveida materiāla
ieplaisāšanu. Lai novērstu šūnveida materiāla ieplaisāšanu skrūvju ieskrūvēšanas laikā, pirms skrūves ieskrūvēšanas tie
rekomendēts veikt materiāla aizurbšanu izmantojot urbi ar diametru 3 mm vai izmantot skrūves ar aizurbšanas rievu.

Publikācijas
1. Iejavs J., Jakovļevs V. Gluability and bonding quality of cellular wood material. In: 8. International Conference
„Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE)”, Kaunas, 2012, pp. 207-213.

120

Mežs

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CELLULAR
WOOD MATERIAL
Jānis Iejavs*, Vilnis Jakovļevs, Henn Tuherm
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*janis.iejavs@e-koks.lv

In the accounting period there were carried out several research works on the physical and mechanical properties of cellular
wood material made of pine wood. The aims of the research works were to achieve theoretical and practical knowledge’s
for further product development of cellular wood material. Several important themes about cellular wood material gluing,
shrinkage and swelling and resistance to withdrawal of screws were discussed.
Gluing of cellular wood material and wood based materials. The aim of the research was to evaluate the gluability
and bonding quality between pine (Pinus Sylvestris L.) cellular wood material and solid wood (pine, ash and thermally
and mechanically treated grey alder) and wood based panels (oriented strand board, high density fibreboard and birch
plywood). Thermoplastic polyvinyl acetate adhesives are typical for three layer cellular panel gluing. To increase the thermal
resistance of the products emulsion polymer isocyanate Kleiberit EPI 304.4 and polyurethane Kleiberit PUR 501 adhesives
were evaluated as binders for three layer cellular wood panel production. There were 15 specimens manufactured of each
of twelve cellular wood material, adhesives and top layer materials combinations. To evaluate bonding quality of panel’s
tensile strength perpendicular to the plane of the panels was evaluated according to standard LVS EN 319:2000. Fracture
mode of the glued joint as extra parameter was evaluated. The initial research shows that emulsion polymer isocyanate
and polyurethane adhesives with good results can be used for three layer cellular wood material production for both solid
timber and wood based panels. The average tensile strength perpendicular to the plain of the panels varies from 0.31
N/mm2 (panels with oriented strand board top layers) to 1 N/mm2 (panels with pine or plywood top layers). Top layer
significantly influence the fracture mode of the three layer cellular wood panels.
Swelling and shrinkage of cellular wood material. The aim of the research was to evaluate the swelling and shrinkage
coefficients of cellular wood material as a function of air relative humidity and wood moisture content. All three directions
of the cellular wood material were investigated in the air relative humidity range from 30 to 85% with corresponding
wood moisture content range from 6 to 18%. In total 60 specimens were produced, 20 for each direction with cross section
56x56 mm and length 300 mm. Material shrinkage and swelling coefficients test method were based on standard LVS
EN 318:2002 requirements. Essential conclusions: the structure of the cellular wood material provides higher structure
stability of the material compared to solid pine wood; the dimensional changes of cellular wood material is similar in the
direction of length and width and average shrinkage and swelling coefficient 0.021 can be used for structural calculations
and product design; a dimensional change of cellular wood material in material height is comparable with of solid pine
tangential and radial direction average shrinkage coefficient value 0.22. For calculation purposes average value 0.25 of
shrinkage and swelling coefficients is recommended.
Resistance to withdrawal of screws of cellular wood material. The aim of the research was to evaluate the influence of
the screws depth on the force required to withdraw a screw from cellular wood material. In total 120 square samples with
dimensions 75 mm were used to determine the average withdrawal force for length and height direction of the material. The
standard wood screws 6x120 mm, with thread length 70 mm were used with thread depth 14, 42 and 70 mm in the material.
Study test methodology was based on standard LVS EN 320:2011 test principles. Main conclusions: Thread depth increase
significantly increases force required to withdraw a screw from cellular wood material. If thread depth is increases from 14
to 70 mm, it is possible to increase force about three times from 902 to 2811 N in average when screws are inserted in length
direction. In height direction increase is more significant from 869 to 4311 N in average. The pre drilling operation or use
of wood screws with self tapping ends is recommended to avoid cracks in cellular wood material in initial stage of screwing.
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KSILOZES IEGŪŠANA KOMPLEKSI
PĀRSTRĀDĀJOT BĒRZA KOKSNI
OBTAINING OF XYLOSE BY COMPLEX
PROCESSING OF BIRCH WOOD
Nikolajs Vederņikovs*, Irēna Krūma, Māris Puķe, Prans Brazdausks
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
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Dabā pēc glikozes otrs visizplatītākais ogļhidrāts ir ksiloze. Tā izveidojas no ksilāna, kura daudzums
sasniedz līdz 25% no absolūti sausas lapkoku koksnes masas. Grieķu valodā „xylos” nozīmē koksne, tādēļ
to nosauca šādā vārdā [1]. Pētījuma rezultāti parādīja, ka ksilozi var izmantot kā cukura aizstājēju un tai
nav nevienas negatīvās cukura blakusparādības. Cukura absorbcija ķermenī tiek mērīta ar indikatoru, kurš
cukuram ir 100, bet ksilozei tikai 7. Bez tam D-ksiloze veicina cilvēka zarnas nūjiņas augšanu, uzlabo cilvēka
mikroorganismu vidi un uzlabo imunitāti. D-ksilozi galvenokārt izmanto ksilitola iegūšanai, ko plaši pielieto
pārtikas ražošanā un medicīnā, kā arī garšvielu un mājdzīvnieku pārtikas rūpniecībā, bet galvenokārt ksilozi
izmanto, lai ražotu ksilitolu. Ksilitola ražošanas apjoms pasaulē sastāda 56 000 tonnu gadā, un ik gadu pieaug
par 3-4%. Tā vidējā cena svārstās no 6000 līdz 10000 USD par tonnu. Mūsu pētījuma mērķis bija izstrādāt
teorētiskus pamatus jaunai ksilozes iegūšanas no bērza koksnes tehnoloģijai, kura dos iespējas 5 reizes
samazināt nepieciešamo ūdens daudzumu. Tā rezultātā būs iespējams ievērojami uzlabot ksilozes ražošanas
gan ekonomiku, gan ekoloģiju. Latvijā tagad neražo un neimportē ksilitolu un diabētiķiem piedāvā tikai
sintētiskus cukura aizvietotājus. Tāpēc pētījumi šajā virzienā ir ļoti svarīgi tieši Latvijas iedzīvotāju veselības
problēmu risināšanai.
Lapu koku koksnē esošās hemicelulozes veidotas, galvenokārt, no ksilāniem, no kuriem arī iegūst ksilozi apstrādājot
koksnes šķeldas ar ūdeni pie paaugstināta spiediena katalizatora klātbūtnē. Atšķirībā no visām zināmām ksilozes iegūšanas
metodēm, mēs apstrādājām izejmateriālu nevis ar ūdens šķīdumiem, bet ar ūdens tvaiku. Tas dod iespēju 5 reizes samazināt
nepieciešamā ūdens daudzumu un tas ir ļoti svarīgi gan no ekonomikas, gan no ekoloģijas viedokļa.
Darba uzdevumi bija noteikti atbilstoši uzrādītajam mērķim: izpētīt galveno parametru ietekmi uz ksilozes veidošanās
dinamiku, kinētiku un iznākumu. Parādīts, ka patentējama jauna ksilozes iegūšanas tehnoloģija būs ļoti svarīga Latvijas
apstākļos, ņemot vērā lielos lapkoku koksnes krājumus [2]. Pateicoties mūsu jaunās stenda iekārtas iespējām šajā pētījumā
visi parametri izmantoti tādos intervālos, kādi varētu būt izmantoti rūpnieciskajā praksē.

Eksperimentālā daļa
Eksperimentālie darbi veikti uz divām stenda iekārtām (1. attēls). Lielākai iekārtai reaktora diametrs ir 110 mm, augstums
1450 mm, apjoms 13,7 litri un maksimāli atļautais tvaika spiediens ir 1,2 Mpa, bet mazākai stenda iekārtai reaktora diametrs
ir 0.073 mm, augstums 910 mm, apjoms 3,8 litri un maksimāli atļautais tvaika spiediens ir 1,2 Mpa. Kā katalizatoru
izmantojām sērskābi, kuru vienmēr izmanto rūpnieciskos hidrolītiskos procesos. Katalizatora daudzumu mainījām no 2%
līdz 3%, rēķinot no absolūti sausas bērza koka koksnes (a.s.k.). Sērskābes koncentrācija rūpnieciskos apstākļos parasti ir
10%. Bērza koka koksnes šķeldas ar mitruma saturu 43,6% tika samaisītas lāpstveida maisītājā ar sērskābes šķīdumu pie
uzrādītās koncentrācijas un daudzuma. Ar katalizatora šķīdumu samaisītās bērza koka koksnes šķeldas tika apstrādātas ar
ūdens tvaika plūsmu augstāk aprakstītajā stenda iekārtā. Lai izpētītu ksilozes veidošanās dinamiku, materiāla apstrādāšanu
ar ūdens tvaiku veica pie dažāda procesa ilguma, mainot to no 10 līdz 60 min ar 10 min intervālu. No reaktora izejošo
tvaiku kondensēja un kondensātu analizēja. No lignocelulozes paraugiem laboratorijas apstākļos ekstrahēja ar ūdeni ksilozi
un noteica tās koncentrāciju ar šķīduma hromatogrāfu SHIMADZU LC-20HD. Visi iegūtie produktu daudzumi tālāk
uzrādīti procentos no absolūti sausas bērza koksnes (a.s.k.).
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1. attēls. Biomasas hidrolīzes stenda iekārtas.

Rezultāti
Galvenie parametri, kuri ietekme ksilozes veidošanās dinamiku, kinētiku un iznākumu, iegūstot to no lapkoku koksnes,
ir katalizatora daudzums, temperatūra un procesa ilgums. Visi šie parametri izmantoti tādos intervālos, kādi varētu būt
izmantoti rūpnieciskajā praksē, jo mūsu stenda iekārta dod šādas iespējas. Jaunai ksilozes iegūšanas metodei ir liela
priekšrocība, bet reize parādās arī trūkums, jo kā blakusprodukts veidojas neliels daudzums furfurola, kura veidošanu
mums vajag samazināt līdz minimumam.
Pie sērskābes daudzuma 2% no a.s.k. furfurola iznākums palielinājās no 0,42% pēc 10 min no procesa sākuma līdz 2,71%
pēc 60 min. Tas nozīmē, ka attiecīgi no 0,65% līdz 4,23% ksilozes pārveidojas furfurolā. Ksilozes daudzums ūdens ekstraktos
pēc 10 min no procesa sākuma sastādīja 15,87%, tad pēc 20 min palielinājās līdz 16,71% un sasniedza maksimumu (17,21%)
pēc 30 min apstrādāšanas ar ūdens tvaiku augstāk uzrādītos apstākļos. Sasniedzot šo maksimumu ksilozes daudzums tālāk
apstrādājot materiālu pakāpeniski samazinājās līdz 15,01%, jo pēc 30 min ksiloze vel vairāk pārveidojas furfurolā.
Pie sērskābes daudzuma 3% no a.s.k. furfurola iznākums palielinājās no 0,76% pēc 10 min no procesa sākuma līdz 4,43%
pēc 60 min. Tas nozīmē, ka attiecīgi no 1,18% līdz 6,91% ksilozes pārveidojas furfurolā. Ksilozes daudzums ūdens ekstraktos
pēc furfurola iegūšanas pēc 10 min no procesa sākuma ir 16,23%, bet pēc 20 min no procesa sākuma tas palielinājās
tikai līdz 16,63%. Sasniedzot šo maksimumu ksilozes daudzums tālāk apstrādājot materiālu ar ūdens tvaiku pakāpeniski
samazinājās līdz 10,63%.
Izanalizējot iegūtos rezultātus var secināt, ka izmantotajos apstākļos ksiloze pilnīgi izveidojas hemiceluložu hidrolīzes
procesa rezultātā jau pirmajās 30 min, bet daļa ksilozes šajos apstākļos pārveidojas furfurolā. Ksilozes pārveidošanu
furfurolā ietekme ne tikai katalizatora daudzums, bet arī temperatūra un procesa ilgums.
Par cik ksiloze ir daudz dārgāka par furfurolu, tad no ekonomikas viedokļa vajadzētu atrast tādus parametrus, pie kuriem
ksilozes pārvēršana furfurolā būtu samazināta līdz minimumam. Tādam rezultātam būtu gan teorētiska, gan liela praktiska
nozīme.
Pie hidrolīzes procesa ilguma 40 min palielinot temperatūru no 130°C līdz 150°C ksilozes pārveidošanās furfurolā
palielinājās no 2,45% līdz 7,72%, rēķinot no a.s.k. Tas nozīmē, ka 36,4% no teorētiski iespējamā ksilozes daudzuma
pārveidojas furfurolā. Tāpēc hidrolīzes procesa ilguma ietekmē uz ksilozes veidošanās dinamiku izpētījām pie temperatūras
140°C (1. tabula).
1. tabula. Procesa ilguma ietekme uz ksilozes veidošanās dinamiku.

τ, min

Furfurols

Ksiloze
ekstraktā

Ksilozes
pārveidošanās
furfurolā

Ksiloze kopā

rēķinot no a.s.k., %

Ksilozes
daudzums
ekstraktā

Ksilozes
kopējais
daudzums

no teorētiskā, %

10

0,76

15,57

1,18

16,75

73,44

79,01

20

1,57

15,16

2,45

17,61

71,15

83,06

30

2,47

14,79

3,85

18,64

69,76

87,92

40

3,22

13,83

5,02

18,85

65,23

88,91
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Ksiloze bija ekstrahēta no lignocelulozes atlikuma laboratorijas apstākļos pēc iepriekš aprakstītās metodikas. Palielinot
hidrolīzes procesa ilgumu no 10 min līdz 40 min, ksilozes daudzums ekstraktā samazinājās no 15,57% līdz 13,83%, bet
ksilozes pārveidošanās furfurolā palielinājās no 1,18% līdz 5,01%, rēķinot no a.s.k. Tas nozīmē, ka ksilozes veidošanās
procesa ilgumu vajag samazināt līdz 10 min. Pie šī procesa ilguma izpētījām temperatūras ietekmi uz ksilozes un citu
monosaharīdu veidošanos no bērza koksnes hemicelulozēm (2. tabula).
2. tabula. Temperetūras ietekme uz ksilozes un citu monosaharīdu veidošanos no bērza koksnes.

Hidrolīzes
temperatūra,
°C

Ksiloze

Ramnoze

Mannoze

Glikoze

Galaktoze

Monosaharīdi

130

14,65

0,40

0,77

0,57

0,68

17,06

140

15,57

0,66

1,44

1,25

1,05

19,97

150

14,44

0,53

1,03

1,94

0,77

18,71

Monosaharīdu daudzums ekstraktos no a.s.k., %

Palielinot hidrolīzes temperatūru no 130°C līdz 140°C ksilozes daudzums ekstraktā palielinājās no 14,65% līdz 15,57%,
bet pie 150°C ksilozes daudzums ekstraktā samazinājās līdz 14,44%, rēķinot no a.s.k. Tas notiek tāpēc, ka pie temperatūras
150ºC lielāks ksilozes daudzums pārveidojas furfurolā [1].
No ksilozes veidošanās dinamikas izpētes iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka hidrolīzes procesa optimālie parametri
būtu: temperatūra 140°C un procesa ilgums 10 min. Šajos apstākļos ir iegūti monosaharīdi, rēķinot no a.s.k.: ksiloze
15,57%, ramnoze 0,66%, mannoze 1,44%, glikoze 1,25% un galaktoze 1,05%. Kopējais monosaharīdu daudzums ir 19,97%
no a.s.k. Par cik ksiloze ir daudz dārgāka par furfurolu, tad no ekonomikas viedokļa vajadzētu atrast tādus parametrus, pie
kuriem ksilozes pārvēršana furfurolā būtu samazināta līdz minimumam. Tādam rezultātam būtu gan teorētiska, gan liela
praktiska nozīme.
Pēc ksilozes iegūšanas augstāk aprakstītajos optimālajos apstākļos ( pie temperatūras 140°C) svarīgi ir izstrādāt ksilozes
un citu monosaharīdu ekstrakcijas procesu no lignocelulozes atlikuma. Šo procesu realizējām tajā pašā reaktorā ar apjomu
13,7 litri, kur ir iespēja mainīt ekstrakcijas procesa temperatūru un stabilizēt to uzdotajā līmenī.
Pēc ksilozes veidošanās procesa beigām reaktorā iepilda ūdeni, lai tas pilnīgi apklāj lignocelulozi. Paceļot tvaika spiedienu
reaktorā līdz 0,05 MPa un temperatūru 110°C, izturējām 30 min un tad izlaidām pirmo ekstraktu no reaktora. Šo operāciju
atkārtojām vēl divas reizes un analizējām iegūtos ekstraktus ar šķidruma hromatogrāfu SHIMADZU LC-20HD.
Pēc hidrolīzes procesa ilguma 10 min visos trijos ekstraktos kopā izekstrahēti, rēķinot no a.s.k.: ksiloze 17,70%, ramnoze
0,49%, mannoze 1,26%, glikoze 1,33% un galaktoze 0,99%. Kopējais monosaharīdu daudzums ir 21,77% no a.s.k. Interesanti
izanalizēt ekstrakcijas procesa dinamiku. Piemēram, ekstrakcijas procesa pirmajās 30 min ir iegūts 68% ksilozes no tās
kopējā daudzuma, otrajā ekstrakcijā 24% un trešajā tikai 8%. Palielinot hidrolīzes procesa ilgumu līdz 20 min, kopējais
ksilozes daudzums visās trijās ekstrakcijās samazinājās no 17,70% līdz 16,18% no a.s.k. Tāpēc, ka šajā gadījumā lielāka daļa
ksilozes pārveidojās furfurolā, kas, ņemot vērā mūsu pētījuma mērķi, nav lietderīgi. Tas vēlreiz apstiprināja augstāk izdarīto
secinājumu, ka šajā gadījumā optimālais hidrolīzes procesa ilgums ir 10 min.
Atrastajos optimālajos hidrolīzes apstākļos iegūto lignocelulozi ekstrahējām ar ūdeni augstāk aprakstītajos apstākļos,
mainot ekstrakcijas temperatūru plašā intervālā no 90°C līdz 120°C. Pie tam ekstrakcijas kopējais ilgums tika samazināts
no 90 min līdz 60 min. Tāpēc, ka trešajā ekstrakcijā bija iegūts tikai 8% no kopējā ksilozes daudzuma, kas no ekonomikas
viedokļa nav izdevīgi (3. tabula).
Visā izpētītajā ekstrakcijas temperatūras intervālā, paaugstinot ekstrakcijas temperatūru no 90°C līdz 120ºC, iegūtais
ksilozes daudzums palielinājās no 11,88% līdz 17,91%, rēķinot no a.s.k. Pie ekstrakcijas procesa temperatūras 120°C un
ilguma 60 min divos ekstraktos kopā iegūti, rēķinot a.s.k.: ksiloze 17,91%, ramnoze 0,59%, mannoze 1,09%, glikoze 1,15%
un galaktoze 0,65%. Kopējais iegūtais monosaharīdu daudzums sastādīja 21,39% no a.s.k. Pie tam lignocelulozes daudzums
pēc monosaharīdu ekstrakcijas ir 70,64% un kopējais iegūto produktu daudzums ir 92,03%, rēķinot no a.s.k. Ņemot vērā,
ka hidrolīzes procesa laikā no bērza koksnes šķeldām izdalījās arī furfurols un etiķskābe, tad kopējā iegūto produktu bilance
būtu ļoti laba.
Ksilozes iegūšanas no bērza koka šķeldas procesa tehnoloģiskiem parametriem ir jānodrošina hemiceluložu polisaharīdu
hidrolīzi, lai izslēgtu ksilozes pārveidošanos furfurolā un nebūtu arī ksilozes otrreizējās pārvērtības. Kā zināms,
hemiceluložu polisaharīdiem ir raksturīga nevienmērība kā ķīmiskā uzbūvē, tā arī virsmolekulārā struktūrā. Hemiceluložu
sastāvā ir ūdenī šķīstošā polisaharīdu frakcija, kuras šķīdības ātrumu nosaka difūzijas ātrums, bet ne glikozīdu saites
saraušanas ātrums. Turklāt ir hemicelulozes, kuras ieiet augsti sakārtotā polisaharīdu kompleksā un hidrolīzes ātrums
šīm hemiceluložu frakcijām ir samērojams ar celulozes hidrolīzes ātrumu. Augu valsts izejmateriāla hemicelulozes ir
polikomponentu sistēma, kurā ir polisaharīdi ar atšķirīgām reakcijas spējām, tādēļ īpaša nozīme ir ksilozes veidošanās
kinētikas pētījumiem.
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3. tabula. Temperatūras ietekme uz ksilozes un citu monosaharīdu ekstrakcijas procesu.

Monosaharīdi
Lignoceluloze
kopā

Kopējais
produktu
daudzums

Ekstrakcijas
temperatūra,
°C

Ksiloze

90

11,88

0,39

0,90

0,85

0,66

14,68

81,03

95,72

100

14,75

0,50

1,01

0,99

0,75

18,00

75,90

93,91

110

15,49

0,66

1,43

1,24

1,04

19,87

72,65

92,52

120

17,91

0,59

1,09

1,15

0,65

21,39

70,64

92,03

Ramnoze Mannoze

Glikoze

Galaktoze

Monosaharīdu daudzums ekstraktos no a.s.k., %

rēķinot no a.s.k., %

Palielinot sērskābes daudzumu no 1.0% līdz 3.0% no a.s.k., ksilozes veidošanās ātruma konstantes palielinās visos izpētītajos
hidrolīzes procesa laika periodos. Procesa temperatūrā 140ºC pie procesa ilguma 10 min palielinot sērskābes daudzumu
no 1.0% līdz 3.0% no a.s.k., ksilozes veidošanās ātruma konstante palielinājās no 0,079*10-2 min-1 līdz 0,397*10-2 min-1 tas
ir 5,0 reizes.
Pie procesa temperatūras 140°C un procesa ilguma 10 min ksilozes veidošanās ātruma konstantes ir 0,397*10-2 min-1, bet
palielinot procesa ilgumu līdz 40 min, tā samazinās un attiecīgi ir 0,052*10-2 min-1 tas ir 7,6 reizes. Pie hidrolīzes procesa
temperatūras 130ºC, palielinot procesa ilgumu no 10 min līdz 40 min, ksilozes veidošanās ātruma konstante samazinās 6,2
reizes, bet palielinot procesa temperatūru līdz 150°C, pie tiem pašiem procesa parametriem, tā samazinās 7,3 reizes.
Kā redzams, no eksperimentāli iegūtajiem rezultātiem temperatūras paaugstināšana un katalizatora daudzuma palielināšana
līdzīgi ietekmē ksilozes veidošanās ātruma konstantes izmaiņas, bet daudz vairāk tās ietekmē hidrolīzes procesa ilgums.
Iegūto rezultātu analīze dod iespēju atrast ksilozes veidošanās galvenās likumsakarības. Ksilozes veidošanās ātruma
konstantes palielinās, paaugstinot hidrolīzes procesa temperatūru visos izpētītajos laika periodos.

Secinājumi
Apkopoti literatūras dati par iespēju iegūt ksilozi no augu valsts izejmateriāliem gan ķīmiski, gan biotehnoloģiski tos
pārstrādājot. Izmantojot unikālu stenda iekārtu, kur galvenā reaktora apjoms ir 13,7 L, paradīts ka galvenie parametri,
kuri ietekme ksilozes veidošanās dinamiku, kinētiku un iznākumu, iegūstot to no berza koksnes, ir katalizatora daudzums,
temperatūra un procesa ilgums. Maksimāli sasniegtais ksilozes iznākums sastādīja 17,9% no a.s.k. vai 84,4% no teorētiski
iespējama. Paradīts ka pie maksimāliem procesa parametriem 7,72% ksilozes, kas ir 36,4% no teorētiski iespējama kopēja
daudzuma, pārveidojas furfurolā, bet optimālos apstākļos tas sastāda tikai 1,18% no a.s.k., kas ir 5,5% no teorētiski
iespējama kopēja ksilozes daudzuma.

Publikācijas
1.

Brazdausks P., Vedernikovs N., Puke M., Kruma I. Effect of Treatment Time and Temperature on the Formation of
Xylose in the Birch Wood Pretreatment Process. In: Proceedings of the Polysaccharides and polysaccharide-derived
products, from basic science to applications, EPNOE 2013, France, Nica, 21-24 October, 2013, 4 p.

2.

Vedernikovs N., Kruma I., Puke M., Brazdausks P. Paņēmiens ksilozes iegūšanai no pentozānu saturošām izejvielām,
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OBTAINING OF XYLOSE BY COMPLEX
PROCESSING OF BIRCH WOOD
Nikolajs Vederņikovs*, Irēna Krūma, Māris Puķe, Prans Brazdausks
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
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In nature, xylose is the second most widespread carbohydrate after glucose. It is formed from xylan, the amount of which
reaches up to 25% from the oven dry deciduous wood mass. The Greek word „xylos” means „wood”, that is why it is denoted
by this word. The results of the studies have shown that xylose can be used as a substitute of sugar, and it has no negative
side effect of sugar. Sugar absorption in the body is measured with an indicator, which is 100 for sugar and only 7 for xylose.
Besides, D-xylose improves the human microorganism environment, and improves immunity. D-xylose is used mainly for
producing xylitol, which is widely used in the food industry and medicine as well as in spicery and domestic animal fodder
industries; however, xylose is used mainly for producing xylitol. The annual volume of xylitol production worldwide is
56 000 t, and it grows by 3-4% each year. Its average price varies from 6000 to 10000 USD per ton.
The aim of our studies was to develop theoretical grounds for a new technology of obtaining xylose from birch wood, which
will enable a 5-fold reduction of the necessary amount of water. As a result, it will be possible to improve considerably both
the economy and ecology of the xylose production.
The hemicelluloses present in deciduous wood are formed mainly from xylans, from which also xylose is obtained, treating
wood chips with water at high pressure in the presence of a catalyst. In contrast to all known xylose production methods,
we treat the raw material with steam, and not with water solutions. This makes it possible to decrease 5-fold the necessary
amount of water, and it is very important from both the economical and ecological viewpoints. The main parameters that
influence the xylose formation dynamics, kinetics and yield, obtaining it from deciduous wood, are the catalyst amount,
temperature and process time. In our study, all those parameters are used in such ranges, which could be used in industrial
practice, because our original pilot plant, with the volume of the main reactor 13.7 L, enables modelling of the industrial
process.
Increasing the catalyst amount from 2% to 3%, the yield of xylose after 10 min from the beginning of the process increased
from 15.87% to 16.23%, but, in parallel, as a by-product, also 0.76% of furfural was obtained, calculating all amounts here
und herin after from oven dry birch wood (o.d.w.). Increasing the process time up to 60 min, the furfural amount increased
up to 4.43%. THis means that, respectively, from 1.18% to 6.91% of xylose was converted into furfural, and the xylose yield
decreased to 10.63% from o.d.w. For the maximal decrease in the xylose conversion into furfural, it was necessary to study
also the effect of other parameters on the xylose and furfural formation processes.
The effect of temperature and process time on the xylose formation was investigated. With increasing hydrolysis process
temperature from 130oC to 140oC, the xylose amount in the extract increased from 14.65% to 15.57%, but at 150oC, the
xylose amount in the extract decreased to 14.44%, in terms of o.d.w. Increasing, at a temperature of 140oC, the hydrolysis
process time from 10 min to 40 min, the xylose amount in the extract decreased from 15.57% to 13.83%, but the conversion
of xylose into furfural increased from 1.18% to 5.01%, in terms of o.d.w. This means that the xylose formation process time
should be decreased to 10 min. It can be concluded from the studies on xylose formation that the optimal parameters of
the hydrolysis process would be: temperature 140oC and process time 10 min. In such conditions, monosaccharides are
obtained, in terms of o.d.w.: xylose 15.57%, rhamnose 0.66%, mannose 1.44%, glucose 1.25% and galactose 1.05%. The total
amount of monosaccharides is 19.97% from o.d.w.
In the found optimal hydrolysis conditions, the effect of temperature on the xylose extraction process was investigated.
It is shown that the total optimal extraction process time is 60 min. With elevating extraction temperature from 90oC to
120oC, the obtained amount of xylose increases from 11.88% to 17.91%, in terms of o.d.w., and makes up 84.5% from the
theoretically possible one. Because xylose is much more expensive than furfural, then, from the economic viewpoint, it
would be necessary to find such parameters at which the conversion of xylose into furfural would be minimised. Such
results would be of both theoretical and great practical importance.
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LEVOGLIKOZENONA IEGŪŠANAS IESPĒJAS, VEICOT
KOKSNES PRIEKŠAPSTRĀDI UN KATALĪTISKO PIROLĪZI
FEASIBILITY OF LEVOGLUCOSENONE PRODUCTION BY
PRE-TREATMENT OF WOOD AND CATALYTIC PYROLYSIS
Jānis Zandersons*, Aivars Žūriņš, Gaļina Dobele, Vilhelmīne Jurkjāne,
Jānis Rižikovs, Baiba Spince, Aigars Pāže
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
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Izstrādājot lapu koksnes un citas ar pentozāniem bagātas biomasas kompleksu izmantošanu, no
mikrokristāliskās celulozes, sulfātcelulozes un no lignocelulozes ar katalītisko pirolīzi, kā katalizatoru
izmantojot fosforskābi, iegūts dehidratētais 1,6 – anhidrocukurs – levoglikozenons, kuru izmanto kā analogu
dabiskiem bioloģiski aktīviem savienojumiem. Ir noteikts, ka visaugstākie levoglikozenona iznākumi (vairāk
nekā 30% pēc analītiskas pirolīzes datiem) ir izejvielām, kuras satur lignīnu, pateicoties tam, ka lignīns veic
celulozi aizsargājošas funkcijas pirolīzes laikā.
Levoglikozenons (LGO) (6,8-dioksabiciklo[3.2.1]okt-2-en-4-ons) ir dehidratēts anhidrocukurs bez brīvām hidroksilgrupām,
kurš, līdzīgi levoglikozānam, ir sintons organiskajā sintēzē ar unikālām īpašībām, pateicoties enona sistēmai molekulā un
reaģēt spējīgām karbonil un olefīn grupām. Šīs īpašības ir svarīgas modificēšanas un polimerizācijas reakcijās ar citiem
skābekli saturošiem savienojumiem, piemēram, nukleofīlās pievienošanas reakcijās pie dubultās saites, kas nodrošina
vieglākas sintēzes pie 4-tio un citiem 4-aizvietotiem cukuru atvasinājumiem. Tādēļ LGO tirgū ir pieprasīta sintētiskās
rūpniecības izejviela bioloģiski aktīvu savienojumu iegūšanai. LGO parasti iegūst sintētiski vai no celulozes, veicot katalītisko
pirolīzi.LGO izmanto antibiotiku un imūnsistēmas aizsargājošo medikamentu, feromonu, pārtikas krāsvielu, retu cukuru
(D-altroze, D-alloze), kas ir fermentu inhibitori. Perspektīva ir LGO izmantošana levulīnskābes sintēzē, kuru savukārt
izmanto dabai draudzīgu pesticīdu un šķīdinātāju, degvielas piedevu (piemēram, metil tetrahidrofurāna) ražošanai.
Neskatoties uz to, ka galvenās LGO iegūšanas metodes noskaidroja pagājušā gadsimta 80 gados, pasaulē turpina attīstīt
1,6-anhidrocukuru rūpnieciskās iegūšanas pētījumus uz ātrās pirolīzes tehnoloģiju bāzes. Būtiskākā problēma ir tā, ka
iegūtiem 1,6-anhidrocukuriem zema iznākuma dēļ ir pārāk augsta pievienotā vērtība, lai konkurētu pasaules tirgū, kur tiek
piedāvāti sintētiskie preparāti, tāpēc turpinās pētījumi jaunu, ekonomiski izdevīgāku tehnoloģiju izstrādē.
Dotā pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai ir iespējams iegūt LGO no lignocelulozes vai bērza un priedes koksnes un uzlabot
LGO iznākumu, izmainot koksnes dabīgo sastāvu un uzbūvi koksnes hidrotermiskās skābās priekšhidrolīzes laikā, ražojot
no pentozāniem tādus ķīmiskos savienojumus kā furfurolu un etiķskābi.

Materiāli un metodes
Eksperimentos izmantoja mikrokristālisko celulozi „Thermocell” (LV KĶI, Latvija), sulfātcelulozi „Taircell” (kristāliskuma
indekss 0,65, α-celulozes saturs 98%, pamatviela 97%), priedes un bērza koksni, bērza lignocelulozi (LC), kas pagatavota no
finieru lēveriem. Izejmateriālus piesūcināja ar 3% sērskābes (no abs. sausas masas), priekšhidrolīzes procesā ar piesātināta
tvaika plūsmu pie 100oC 3 un 8 stundas ilgi (LC/100-3,0 un LC/100-8,0) un pie 156oC, 4,5 baru spiediena 1,5 stundas ilgi
(LC/156-1,5). Koksnes un LC paraugus pirms piesūcināšanas ar ortofosforskābi papildus smalcināja līdz 0,125 – 1,00 mm.
Izvēlēto ortofosforskābes daudzumu izšķīdināja ūdenī vai metanolā.
Analītisko pirolīzi (Py-GC/MS) veica ar Frontier Lab Micro Doubleshot Pyrolyser Py-2020iD (pirolīzes temperatūra 375oC)
un hromatogrāfu Shimadzu GC/MS-QP 2010.

Rezultāti
Ortofosforskābi izvēlējāmies par katalizatoru, jo tā gan reaģē ar celulozi saturošiem materiāliem, gan dod augstus LGO
iznākumus. Šī katalizatora efektivitāti var skaidrot ne tikai ar tā depolimerizējošo un dehidrējošo iedarbību, bet arī ar tā
spēju uzbriedināt celulozi saturošos materiālus. Izskaloto LC, kas iegūta pēc furfurola un etiķskābes ražošanas, var izmantot
levoglikozāna (LG) iegūšanai ar labu iznākumu ātrā termolīzē. Tas parāda iespēju lapu koksnes un citas ar pentozāniem
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bagātas biomasas kompleksai izmantošanai, piemēram, lai iegūtu furfurolu, etiķskābi, biotehnoloģiskos cukuru substrātus
un 1,6-anhidrocukurus.
Mēs pārbaudījām iespēju iegūt LGO no LC, kas izveidojusies apstākļos, kas orientēti uz furfurola un etiķskābes ražošanu,
izmantojot 2 priekšapstrādes temperatūras režīmus pie 100oC un 156oC un dažādus procesa ilgumus no 1,5 līdz 8 stundām.
Lai iegūtu augstāku LC iznākumu, pārbaudījām iespēju sasniegt pieņemamu koksnes un celulozes makromolekulas uzbūves
modifikāciju, realizējot priekšhidrolīzi maigākos apstākļos pie 100oC. LC iznākumi pie 100oC: LC/100-3,0 un LC/1008,0 bija ievērojami augstāki, bet skalošanas notekūdeņi neradītu problēmas attīrīšanas iekārtās. Augstākais LGO saturs
pirolīzes gaistošo produktu sastāvā pie H3PO4 daudzuma paraugos 3% tika sasniegts no celulozes „Taircell” un LC/156-1,5,
kas attiecīgi sastādīja 37,8 un 29,8 relatīvie % no kopējā pīķu laukuma pirogramā (1. tabula).
1. tabula. LC un celulozes (pirolīzes temperatūra 375°) gaistošo produktu saturs (relatīvie %) atkarībā no
katalizatora daudzuma (ūdens šķīdumā).

Izejviela

„Thermocell”

„Taircell”

LC/156-1,5

LC/100-3,0

LC/100-8,0

H3PO4 daudzums
(% a.s. masas)

Savienojumu saturs pirolīzes gaistošajos produktos, % no kopējā pīķu laukuma
Furfurols

Etiķskābe

Levulinīnskābe

LGO

LG

Lignīna
atvasinājumi

3,30

0,30

0,33

0,86

36,11

2,59

-

1,00

2,13

0,03

Pēdas

33,50

11,10

-

3,00

2,40

0,11

Pēdas

37,80

5,54

-

5,37

2,79

0,63

0,93

37,83

0,58

-

8,56

11,28

0,90

0,80

35,91

0,17

-

1,00

1,47

0,18

Pēdas

22,69

12,48

9,25

3,00

1,36

0,50

0,06

29,78

4,22

6,63

1,75

7,89

0,37

0,06

22,71

3,88

5,81

2,10

7,71

0,33

0,10

23,53

4,62

5,30

5,11

9,45

0,40

0,66

26,91

Pēdas

4,29

2,16

7,40

0,17

0,23

27,26

2,78

4,19

4,17

7,01

0,28

0,30

25,52

1,47

3,90

6,06

9,52

0,11

0,75

26,73

Pēdas

2,78

1. attēls. Relatīvais LGO iznākums no celulozes, rēķinot no tās procentuālā satura dažādās izejvielās.

Interesantus rezultātus uzrādīja LGO relatīvo iznākumu aprēķins no celulozes satura dažādās izejvielās (1. attēls). Šādā
gadījumā visaugstākie LGO iznākumi ir izejvielām, kuras satur lignīnu, pateicoties tam, ka lignīns veic celulozi aizsargājošas
funkcijas pirolīzes laikā. Augstais LGO iznākums un pirolīzes gaistošo produktu sastāvs no LC/156-1,5 (1. tabula) pierāda,
ka LGO ir iespējams iegūt kompleksā procesā, kurā koksni pārstrādā tādos produktos kā furfurols, etiķskābe, anhidrocukuri
un biotehnoloģiskie cukuru substrāti.
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Secinājumi
Priekšhidrolīzes apstākļiem, kas sekmē hemiceluložu un viegli hidrolizējamo polisaharīdu destrukciju, ir labvēlīgs iespaids
uz iegūto LC kā izejvielu LGO iegūšanai ar ortofosforskābi katalizētas pirolīzes procesā.
Augstākais LGO saturs pirolīzes gaistošo produktu sastāvā tika sasniegts no celulozes „Taircell” (37,8%) un LC/156-1,5
(29,8%).
No LGO izdalīšanas viedokļa, labākā pirolīzes produktu kvalitāte (ar zemāko nevēlamo piemaisījumu saturu) ir raksturīga
celulozes „Taircell” un LC/156-1,5 pirolizātiem.

Publikācijas
1. Zandersons J., Zhurinsh A., Dobele G., Jurkjane V., Rizhikovs J., Spince B., Pazhe A. Feasibility of broadening the
feedstock choice for levoglucosenone production by acid pre-treatment of wood and catalytic pyrolysis of the
obtained lignocellulose. - Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2013, Vol. 103, pp. 222-226, http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237013000181.
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PRE-TREATMENT OF WOOD AND CATALYTIC PYROLYSIS
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Levoglucosenone (LGO) (6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one) is commonly produced by synthetic preparation and
catalytic pyrolysis of cellulose, both. The objective of the present study was to find out, whether it is possible to produce
LGO from lignocellulosics (LC) (birch and pine wood) and to improve its yield by changing the natural composition and
structure of wood during hydrothermal acidic prehydrolysis of deciduous wood for obtaining chemicals such as furfural
and acetic acid from pentosanes.
Microcrystalline cellulose “ThermocellTM” (LS IWC, Latvia), cellulose “Taircell” from the Kraft pulping process
(crystallinity index 0.65, α-cellulose content 98%, chemically pure 97%), pine and birch wood, and birch LC prepared from
veneer shorts, impregnated with 3 wt% (dry basis) sulphuric acid by prehydrolysis in a saturated steam flow at 100°C for 3
and 8 h (LC/100-3.0 and LC/100-8.0), and at 156°C and 4.5 bar for 1.5 h (LC/156-1.5), were used for experiments. Wood and
LC samples were additionally ground to 0.125-1.00 mm before impregnation with orthophosphoric acid. The designated
amounts of orthophosphoric acid were impregnated as water and methanol solutions. The pyrolysis gas chromatography –
mass spectrometry (Py-GC/MS) analysis was performed using a Frontier Lab Micro Doubleshot Pyrolyser Py-2020iD
(pyrolysis temperature 375°C), directly coupled with a Shimadzu GC/MS-QP 2010 apparatus. Orthophosphoric acid was
chosen as the catalyst since it reacts with both cellulose-containing materials, can be applied in different technologies and
leads to high yields of LGO. The efficiency of this catalyst is explained not only by its depolymerizing and dehydrating
action, but also by its ability to swell cellulose and cellulose containing materials.
Leached LC obtained after the production of furfural and acetic acid, can be used for obtaining LG with a good yield by fast
pyrolysis. This demonstrates the possibility of complex processing of deciduous wood and other types of biomass rich in
pentoses, for example, into furfural, acetic acid, LG, biotechnological sugar substrate and sorbents. Therefore, we tested the
feasibility of producing LGO from LC formed in conditions aimed at furfural and acetic acid synthesis. To obtain a higher
yield of LC, the possibility of reaching the acceptable modification of the wood and cellulose macromolecule structure,
performing prehydrolysis in milder conditions at 100°C was tested. The yields of obtained LC/100-3.0 and LC/100-8.0 were
considerably higher, but the composition of the leaching wastewater would not pose any problems for their purification in
an effluent treatment plant.
Prehydrolysis conditions favoring the partial destruction of hemicelluloses and easily hydrolysable polysaccharides have a
positive effect on the obtained LC as a feedstock for the preparation of LGO in the orthophosphoric acid catalyzed pyrolysis
process. The highest contents of LGO in volatile products of pyrolysis were obtained from cellulose “Taircell” (37.8 rel.%)
and LC/156-1.5 (29.8 rel.%). In terms of the prospective isolation of LGO, the best quality of pyrolysis products (with lower
content of undesirable compounds) is intrinsic to that of cellulose “Taircell” and LC/156-1.5.
In the case of evaluation of LGO yield versus procentual content of cellulose in raw material, the yield of LGO is the highest
for the lignin-containing materials due to known protective role of lignin. The high yield of LGO from LC/156-1.5 and the
composition of pyrolysis volatiles elucidate the feasibility of preparation of LGO in a complex process of deciduous wood
processing into furfural, acetic acid, anhydrosugars and biotechnological sugar substrates.
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NANOPORAINIE OGLEKĻA MATERIĀLI UZ
KOKSNES UN LIGNOCELULOŽU BĀZES
NANOPOROUS CARBON MATERIALS FROM
WOOD AND LIGNOCELLULOSICS
Gaļina Dobele*, Aleksandrs Volperts, Lilija Jašina
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*gdobele@edi.lv

Pētījums saistīts ar koksnes kompleksās bez atlikuma izmantošanos problēmu, kas iegūst īpašu nozīmi
sakarā ar pieaugošām ekoloģiskām prasībām un pakāpenisku neatjaunojamo resursu izsīkšanu. Ir pierādīts,
ka uz koksnes un hidrolīzes procesos radušos cieto atlikumu, kuru ķīmiskais sastāvs ir lignoceluloze, bāzes
var iegūt ar 2-stādiju termokatalītisko sintēzi nanoporainus oglekļa materiālus (NOM). NOM ir augsta
īpatnējā virsma, nanoporu tilpums un plašs pielietošanas spektrs kā selektīvai sorbcijai, tā arī elektrodiem
superkondensātoros. Ir noteikts, ka NOM ir viendabīga nanoporaina struktūra, kurā ietilpst grafēna klasteri.
Izstrādāti koksnes un lignoceluložu termoķīmiskās tehnoloģijas pamati NOM iegūšanai.
Ogleklis un tā dažādās modifikācijas pašlaik atrodas zinātnieku uzmanības centrā, jo materiāli uz oglekļa bāzes bija, paliek
un solās būt perspektīvi izmantošanai dažādās cilvēka darbības nozarēs.
Aktivētais ogleklis (AO) tradicionāli tiek izmantots dažādu šķidrumu un gāzu fizikālai absorbcijai. Bez tam, oglekļa
materiālu (OM) struktūras pētīšanai ir pievērsta praktiskā interese, jo oglekļa materiālus plaši izmanto dažādās tehnikas
nozarēs, kas nodrošina tehnisko progresu (retzemju metālu atdalīšanas membrānu tehnoloģijas, melnā un krāsainā
metalurģija, radioelektronika, aviācija un kosmosa tehnika, atomenerģētika).
Jauns virziens aktivētā oglekļa izmantošanā ir nanotehnoloģijas. Nanotehnoloģijas – tā ir iespēja radīt jaunus materiālus, kas
piešķir materiāliem vērtīgas, bet dažreiz arī unikālas īpašības. Piemēram, šķiet perspektīvi izmantot oglekļa nanomateriālus
elektronikā un enerģētikā. OM izmantošana par elektrodiem ar dažādiem funkcionāliem uzdevumiem kalpo par pamatu
ekoloģiski tīru tehnoloģiju radīšanai, kas pie minimāla resursu izlietojuma (enerģijas un reaģentu) ļauj iegūt jaunus
materiālus. Nanoporaino oglekļa materiālu (NOM) struktūras veidošanās mehānismu pētījumi ir ne tikai praktisks, bet arī
fundamentāls uzdevums. Neskatoties uz to, ka šiem pētījumiem ir gandrīz simtgadīga vēsture, pilnīgas skaidrības jautājumā,
kādā veidā formējas tāda vai citādāka struktūras modifikācija, līdz pat šim laikam nav. Par to liecina pēdējās desmitgadēs
atklātās jaunās OM struktūras modifikācijas, kuras tik atrastas ne mērķtiecīgu meklējumu rezultātā, bet nejauši.
Par izejvielu nanoporaino oglekļa materiālu (NOM) iegūšanai, kā šķiet, perspektīvā būs augu izcelsmes atjaunojamo
izejvielu izmantošana. Tradicionālās aktivētās ogles iegūšanas tehnoloģijas pamatprocess – aktivēšana ar tvaiku un gāzēm –
ir mijiedarbība starp cietu oglekli saturošu vielu un ūdens tvaiku augstā temperatūrā. Cita izplatīta metode oglekļa materiālu
ar attīstītu porozitāti iegūšanai ir ķīmiskā aktivēšana. Atšķirībā no aktivēšanas ar tvaiku un gāzēm, ķīmiskās aktivēšanas
vidējā temperatūra un ilgums ir mazāki, bez tam ķīmiskās aktivēšanas svarīga īpatnība ir tā, ka ir iespējams iegūt oglekļa
materiālus ar lielāku īpatnējo virsmu, kura ir tuvu oglekļa materiālos maksimāli iespējamai.
Šī darba mērķis ir – uz koksnes un tās atvasinājumu bāzes bez atlikumu koncepcijā «biorefinery» ar termokatalīstiskās
sintēzes paņēmienu iegūt efektīvus nanoporainus oglekļa materiālus ar augstiem nanoporu tilpuma un īpatnējās virsmas
rādītājiem.

Eksperimentāla daļa
Materiāli: baltalkšņa un bērza koksnes mehāniskās pārstrādes atlikumi un to lignoceluložu, kas iegūtas, sārma hidrolīzē
(CL(KOH) atdalot hemicelulozes un izdalot ksilozi CL(H2SO4),. Dažos eksperimentos izmantoja komerciālās kokogles
(Valmiera). Izejvielu sasmalcināja, izmantoja 0,16-0,2 mm frakciju.
Aktivētās ogles sintēze (1. attēls)[1]: NOM iegūšanai izstrādāta 2-stādiju termiskās apstrādes sintēze, kuras galvenā stadija
ir ķīmiskā aktivēšana, iedarbojoties ar sārmu. Sintēzes 1. stadijā (karbonizācija) izejvielu uzkarsēja (karsēšanas ātrums 4º/
min.) līdz 400ºC un izturēja šajā temperatūrā 150 minūtes. Dažos eksperimentos karbonizācijā izmantoja dehidratācijas
katalizatoru – fosforskābes šķīdumu (2, 4 un 6 % masas). 2. stadijā karbonizēto materiālu piesūcināja ar 40% NaOH
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šķīdumu, aktivatora masas attiecība pret absolūti sausu izejvielu – 50, 80 un 100% masas. Aktivēšanu veica pie temperatūras
500-700ºC, 90 minūtes, argona plūsmā (krāsns Nabertherm L40/11, Vācija). Pēc tam paraugus demineralizēja: mazgāja ar
skābi un pēc tam ar dejonizētu ūdeni līdz pH 5-7. Materiālu žāvēja pie 105оС. Iegūto NOM pelnu saturs bija 0,5-1%.
Porainā struktūra: īpatnējā virsma, poru tilpums un izmēri tiek noteikti pēc slāpekļa adsorbcijas izotermām ar Sorptometer
Kelvina 1042 (COSTECH Mikroanalītiskā OU).
Ramana spektri: spektrus uzņēma uz Renishaw inVia micro-Raman, kas aprīkots ar argona lāzeri.
NOM īpašības, izmantojot tos par superkondensatoru elektrodiem: Izmantoja divus elektrodus (75% ogle, 20%
polivinildiēns), stikla separatoru un par elektrolītu 2M H2SO4 vai 1 M (C2H5)4NBF4 šķīdumu acetonitrilā. Paraugus
izmēģināja uzlādēšanas-izlādēšanas galvanostatiskajos ciklos pie strāvas blīvumiem 1 - 100 mA·cm-2 un spriegumiem 0 0,8 V H2SO4 vidē un 0 - 2 V (C2H5)4NBF4 vidēs.

1. attēls. NOM iegūšanas ar termokatalītisko sintēzi shēma.

Rezultāti
Izmantojot 2-stādiju sintēzi, iegūti AO paraugi uz bērza koksnes, tā lignocelulozes - CL(H2SO4) un baltalkšņa lignocelulozes
CL(KOH) bāzes, kā arī no kokoglēm. Ir parādīts, ka iegūtiem АО ir viendabīga nanoporaina struktūra ar rādītājiem, kuri ir
2-3 reizes augstāki (2. attēls) nekā AO no koksnes, iegūtiem ar tvaiku-gāzu aktivāciju un kuram īpatnēja virsma nepārsniedz
900 m2/g [1-3]. Poru izmērs sastāda 1-2 nanometrus. Šīs oglekļa materiālu īpašības varētu būt noteicošas, lai izpētītu tos
izmantošanai ne tikai kā augsti efektīgus sorbentus, bet arī pielietošanai jaunas paaudzes elektroķīmiskājā aparatūrā,
piemēram, kā elektrodus superkondensatoros. Aktivācijas pētījumi atkarība no temperatūras parādīja, ka temperatūra 500
un 600оС nav pietiekama, lai sasniegtu maksimālos oglekļa īpašību parametrus. Procesam notiekot pie 700оС, parametri
sasniedz maksimumu pēc pirolīzes ilguma 90 min. Acīmredzot, temperatūra zem 700оС nav pietiekoši efektīva, tāpēc ka
aktivatora mijiedarbības galvenais process attīstās, sasniedzot sārma kušanas temperatūru.
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2. attēls. NOM īpatnējās virsmas laukuma un poru tilpuma atkarība no izejmateriāla ķīmiskā sastāva
(aktivācijas temperatūra 700oC, izejmateriāla un aktivatora attiecība 1:1)

Iegūto materiālu porainā struktūra ir atkarīga no karbonizācijas un pirolīzes apstākļiem, aktivatoru daudzuma, kā arī no
izejmateriāla veida.[4]. Ir konstatēts, ka fosforskābes izmantošana karbonizācijas stadijā, pateicoties dehidratācijas reakciju
katalīzei, pozitīvi ietekmē kā karbonizāta, tā otrajā stadijā izveidojušās oglekļa materiāla iznākumus (3. attēls) [5]. Tomēr
porainās struktūras rādītāji - oglekļa virsmas laukums un poru tilpums, samazinās.

3. attēls. NOM bērza koksnes pamatā virsmas laukuma(1) un iznākuma(2) atkarība no karbonizācijas
katalizatora - Н3РО4 un aktivatora –NaOH daudzuma.

Lai noteiktu NOM struktūru, tika izmantota RAMAN-spektroskopija [6-10]. Ogļu amorfajā struktūrā noteikta grafēnu
klastera klātbūtne (4. attēls). Mūsdienās poliaromātisku grafēna klasteru veidošanos, uzskata par galveno faktoru oglekļa
cietās fāzes veidošanās procesā. Spektros tika konstatēti trīs izkliedes pīķi: pīķis D, kuru attiecina uz nesakārtotu (amorfu)
oglekļa struktūru, pīķis G atbilst kristāliskam grafītam, bet otrs pīķis–G` (vai 2D)– grafēnam.

4. attēls. NOM RAMAN-spektrs.

5. attēls. Superkondensātoru jauda un enerģijas uzkrāšana
H2SO4 un organiskajā elektrolītā. Salīdzinājumam uzrādīts
komerciālais NOM, kuru izmanto elektrodiem (firma Arkema-Ceca).
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Pētījumu rezultātā izstrādāti jauno termokatalītisko tehnoloģiju pamati uz koksnes un lignoceluložu bāzes NOM ar
augstu virsmas laukumu (vairāk nekā 3000 m2/g) iegūšanai. Sagatavotie NOM paraugi tika pārbaudīti kā elektrodi
superkondensātoros ar dubulto elektrisko slāni uz polarizējamiem oglekļa elektrodiem [5]. Rezultāti parādīja, ka iegūto
NOM var izmantot superkondensātoros. Minētiem kondensatoriem ir liela kapacitāte, spēja īsā laikā (sekundes daļās) veikt
uzlādes un izlādes procesus, iegūstot augstus jaudas rādītājus. Kā uzrādīts 5. attēlā, superkondensātori ar elektrodiem no
iegūtā NOM enerģijas blīvuma un jaudas ziņa ir tieši komerciālā AO (firma Arkema-Ceca) konkurenti.
Ir parādīts, ka NOM pielietošana lauksaimniecībā pozitīvi ietekmē augu sakņu attīstību: palielinās sakņu kopējais garums,
sakņu galotņu daudzums un kopēja raža [11].

Secinājumi
1.

Izstrādāti koksnes un lignoceluložu termoķīmiskās tehnoloģijas pamati ar sārmu aktivēto nanoporaino ogļu
iegūšanai;

2.

Iegūti oglekļa materiāli ar viendabīgu poru sadalījumu mūsdienu jaunās paaudzes tehnoloģijām: selektīvai
sorbcijai un izmantošanai superkondensātoros ar organiskiem un neorganiskiem elektrolītiem kā elektrodus;

3.

Ir noteikts, ka oglekļa materiāla uz koksnes un lignoceluložu bāzes porainā struktūra sastāv no elementiem, kur
ietilpst grafēna klasteri.

4.

Ir pierādīts, ka mainot sintēzes apstākļos (temperatūru, procesa ilgumu un aktivatora daudzumu) ir iespējas regulēt
NOM poraino struktūru un paplašināt pielietošanas iespējas.
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NANOPOROUS CARBON MATERIALS FROM
WOOD AND LIGNOCELLULOSICS
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Our research is devoted with complete wood utilization in the framework of biorefniery concept. This is and important
issue due to growing ecological demands and dwindling non-sustainable resources. The novel approach to the activated
carbon use is nanotechnologies which allow creation of new materials with useful and often unique properties. For example
it prospective to use carbon nanomaterials in electronics and energetic - as electrodes with different functional purpose
they can serve as a base for highly feasible and ecologically friendly technologies development.
Study of nanoporous carbon materials (NCM) porous structure formation mechanisms is not only applied but also
fundamental question. Regardless the fact that researches devoted to this problem have almost century long history there
is still no complete knowledge how the definite structural modification is formed. The testimony of this is a number of
accidental discoveries of new structural modifications of carbon materials.
The purpose of our study is thermocatalytical synthesis of nanoporous carbon materials with highly developed specific
surface area and nanopores volume basing on wood and woody materials and biorefinery concept.
Wastes of white alder and birch mechanical processing and their lignocelluloses after hemicelluloses removal in alkali
hydrolysis CL(KOH) and xylose production processes CL(H2SO4) were used as raw-materials. In some experiments
commercial charcoal (Valmiera) was used. All samples were refined (fraction 0.16-0.2 mm).
For synthesis of activated carbon two-stage thermocatalytical process was developed: carbonization at the first stage and
chemical activation with NaOH at the second.
Using the above mentioned synthesis the NCM were produced from following materials: birch wood and its lignocellulose
CL(H2SO4), white alder lignocellulose CL(KOH) and from charcoal. It was found the these NCM have uniform nanoporous
structure with specific surface area and nanopores volume 2-3 times higher than the ones for wood-based carbons obtained
by water vapor activation. Pore width is 1-2 nanometers. These carbon materials properties manifest them as prospective
for use no only as highly-effective sorbents, but also for novel electrochemical devices, for example – supercapacitors.
Porous structure of materials depends on carbonization and pyrolysis conditions, activator rate and a type of raw-material.
It was found that phosphorous acid application at carbonization stage catalyzes dehydratation reactions and positively
influences on yield from both carbonization and activation stages. At the same time structural parameters – surface area
and pore volume – diminish.
To assess NCM structure Raman spectroscopy was used. It was found the presence of graphene clusters in the amorphous
carbon structure. Nowadays formation of polyaromatic graphene clusters is considered as the main process of carbon solid
fraction formation process.
As the result of study the basis of new technology for the production of NCM on the base of wood and lignocellulosics with
high surface area (> 3000 m2/g BET) were developed. The synthesized NCM were tested as electrodes in supercapacitors
with aqueous and aprotic electrolytes and it was found suitable for this purpose. These supercapacitors showed high electric
capacitance, high charge and discharge rates (split seconds) and impressive power properties. Taking in account their energy
and power densities of the obtained supercapacitors the synthesized NCM can be highly competitive with commercialized
supercapacitor-grade activated carbons from, for example, Arkema-Ceca.
It was shown that changes of synthesis parameters (temperature, time and activator rate) can be used to control NCM
porous structure and, as a result, widen area of their application.
It also shown NCM use in agriculture have a positive effect on plants roots development – increase of root total length,
amount of root endings and total yield.
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VALORIZATION OF BARK OF TREE SPECIES SPREAD IN
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Pētījumā tika noteikts ekstraktvielu pamatgrupu sastāvs dažādu Latvijā augošo koku mizās un identificēti
atsevišķi polifenoli un lipofīlie savienojumi. Alkšņu mizā ir identificēti četri jauni diarilheptanoīdi un
pirmo reizi noteikts platifilozīds. Salīdzināti dažādi ekstrakcijas paņēmieni un parādīts, ka diarilheptanoīdu
iegūšanai visefektīvākā ir Soksleta ekstrakcija, lipofīlajām ekstraktvielām visas metodes ir vienlīdz efektīvas,
bet tanīnu izdalīšanai efektīvākā ir paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcija. Izekstrahētā miza izmantota kurināmo
granulu ražošanai atbilstoši Eiropas standarta CEN/TC335 prasībām (siltumspēja ~20 MJ/kg). Pirmo reizi
raksturotas kvantitatīvas sakarības „dažādas lignīnu struktūras īpašības - antioksidanta aktivitāte”, iegūti
matemātiskie modeļi, kas ļauj prognozēt augstmolekulāro polifenolu (lignīni, tanīni) antioksidanta darbību
bioloģiskās sistēmās un dažādos materiālos. Pielietojot eksperimentālos un teorētiskos pētījumus (molekulārā
modelēšana in silico), aprakstīti mizas diarilheptanoīdu darbības mehānismi reakcijās ar dažādiem brīviem
radikāļiem - oksidētājiem. Paveikto pētījumu rezultāti ir bijuši par pamatu divu produktu: uztura bagātinātāja
„Orvital” un kosmētiskā pēc sauļošanās krēma, ievešanai tirgū.
Mizas, kuru daudzums sasniedz 10% un vairāk no koka biomasas, atkarībā no koka vecuma, ir mežistrādes un kokapstrādes
atliekas, kuras galvenokārt izmanto enerģētiskām vajadzībām. Latvijas kokzāģētavu uzņēmumos vien, 2005. gadā mizas
sastādīja 17% no kokzāģēšanas blakusproduktiem. Pašlaik Latvijā mizas galvenokārt izmanto siltumenerģijas iegūšanai
attiecīgajos uzņēmumos vai realizē Skandināvijas tirgū. Nelieli SIA ražo mulčējumu. Tomēr gan mizu kā kurināmā, gan
mulčējuma cenas ir salīdzinoši nelielas. Tajā pat laikā daudzu zinātnisko skolu pētījumi parāda, ka mizas ir bagātīgs
avots plaša spektra augstvērtīgiem produktiem, kas ir spējīgi apmierināt dažādu ražošanas nozaru vajadzības pēc augstas
kvalitātes produkcijas sortimenta daudzveidības (izejviela bāzes polimēru un adhezīvu sintēzei, kompozītu materiālu
komponenti, pārtikas komponenti), no tām var arī iegūt ķīmiskās vielas un produktus apkārtējas vides atveseļošanai
(ekstrakti ar biocīdām īpašībām, augsnes piedevas), kosmētikai (personīgās higiēnas un kopšanas līdzekļi), veterinārijai un
medicīnai (slimību profilakse un ārstēšana).
Atbilstoši ES platformai par ķīmijas racionālu attīstību, uz 2025. gadu 30% ķīmikāliju ir jāražo no atjaunojamiem resursiem
un tehnoloģiskajā ķēdē ir jāparedz pilna izejvielu pārstrādes blakusproduktu izmantošana.
Dotajā brīdi notiek esošo biomasas pārstrādes tehnoloģiju efektivitātes pārvērtēšana, orientējoties uz jaunu biorafinēšanas
tehnoloģisko shēmu izveidošanu, kuras ietvertu biomasas pārstrādes atkritumu izmantošanu, jauna veida augu izejvielu
piesaisti (piemēram, bioenerģētiskās plantācijas koksnes izmantošanu), vērtīgu maztonnāžas nišas produktu iegūšanas
iespējas.
Ir zināmi vairāk kā 300 ķīmiskie savienojumi, kurus potenciāli var iegūt no biomasas. Projekta uzdevums bija iegūt datus
dažādu tehnoloģisko risinājumu pamatojumam, nedodot kādam no tiem priekšroku līdz pētījumu pabeigšanai. No šī
viedokļa, mizas frakcionēšana, pielietojot ekstrakcijas tehnoloģiju, mizas sastāva izpēte, ekstraktu īpašību raksturojums,
izdalīto individuālo savienojumu identifikācija, pēc frakcionēšanas atlikumu īpašību un sastāva izpēte ir vispiemērotākā
īstermiņa stratēģija funkcionālu produktu ar augsto pievienoto vērtību iegūšanai, daļai no kuriem var nebūt analogu starp
naftas produktiem.
Vietējo lapkoku miza ir vismazāk izpētīta no vērtīgo ekstraktu iegūšanas viedokļa. Šie pētījumi sniegs ieguldījumu Eiropas
Savienības stratēģisko uzdevumu risinājumā, kas ir aktuāls arī Latvijas sabiedrībai - uz maksimālu atjaunojamo izejvielu
izmantošanu orientētas ekonomikas radīšana.
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Mūsu agrāk veiktie Latvijas baltalkšņa mizas pētījumi ļāva to noraksturot kā perspektīvu izejvielu diarilheptanoīdu grupas
polifenolu iegūšanai, kurā kā galvenais komponents ir identificēts oregonīns. Oregonīna kā profilaktiskā un ārstnieciskā
līdzekļa potenciāls tika apstiprināts ar testiem in vitro un in vivo. Tika arī izdalīti kondensētie tanīni un parādīta iespēja tos
izmantot par adhezīviem.
Dotā darba mērķis ir ekstraktvielu pamatgrupu noteikšana dažādu Latvijā augošo koku mizās, individuālo polifenolu un
lipofīlo savienojumu identifikācija, ekstrakcijas metožu efektivitātes novērtējums, diariheptanoīdu ekstraktu raksturošana,
to kvalitātes un nekaitīgumu apliecības sagatavošana ieviešanai tirgū, pētāmo polifenolu kvantitatīvās attiecības „struktūra –
antioksidantu īpašības” noteikšana, antioksidanta iedarbības mehānismu raksturojums, izmantojot molekulāro modelēšanu
in silico.

Eksperimentālā daļa
Materiāli: baltalkšņa (Alnus incana), melnalkšņa (Alnus glutinosa), blīgznas (Salix caprea) un priedes (Pinus sylvestris)
mizas un/vai koksne.
Metodes. Ekstrakcija: paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcija, Soksleta un pseido virstošā slāņa ekstrakcija ar organiskajiem
šķīdinātājiem un ūdeni. Sastāva un struktūras, kā arī mērķa īpašību pētīšanas metodes: FTIS, analītiskā pirolīze Py-GC/
MS, KMR, TOF-SIMS, DTG, DSK, molekulārās pētīšanas metodes in silico, UV spektroskopija, preparatīvā hromatogrāfija
un HPLC-UV-DAD-MS. Antioksidantās aktivitātes noteikšanai izmantotas reducēšanas metodes ar stabiliem radikāļiem
ABTS•+ un DFPH•, konkurences metode O2•-, kas tika ģenerēts fermentu sistēmā ksantīns/hipoksantīna oksidāze. Mizas
aktīvās iedarbības pētīšanai veikti ORAC, OXYPRESS un bioloģiskie testi in vitro dažādās fizioloģiskās vidēs. Fitotoksicitāte
tika novērtēta, izmantojot kukurūzas graudu saknes pagarināšanas testus. Saplākšņu mehānisko īpašību testēšanai
izmantota ZWICK metode. Veikta mizas atlikuma pēc ekstrakcijām granulēšana (KAHL granulators).

Rezultāti
Salīdzināti dažādi ekstrakcijas paņēmienu (Soksleta, pseido virstošā slāņa un paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcijas) ietekme
uz lipofīlo un hidrofīlo ekstraktvielu iznākumu. Lielāka efektivitāte diarilheptanoīdu ekstrakcijai bija sasniegta, izmantojot
Soksleta ekstrakciju. Paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcija bija vispiemērotākā lielmolekulāro savienojumu (proantocianidīnu)
ekstrakcijai, salīdzinot ar pārējām divām izmantotajām ekstrakcijas metodēm, bet lipofīlo ekstraktvielu ekstrakcijai
iznākums bija līdzīgs ar visām trīs ekstrakcijas metodēm (1. attēls).

1. attēls. Melnalkšņa (pa kreisi) un baltalkšņa (pa labi) mizas ekstrakcijas metožu salīdzinājums.

Latvijā augošu alkšņu mizas ir potenciāls diarilheptanoīdu ieguves avots, jo tās ievērojamā daudzumā (7% no sausas mizas)
satur savienojumu oregonīnu. Diarilheptanoīdu ieguvei no alkšņiem kā blakusprodukts rodas lipofīlās ekstraktvielas.
Tādēļ bija nepieciešams noskaidrot šo lipofīlo ekstraktvielu ķīmisko sastāvu. Tika veikta lipofīlo ekstraktvielu identifikācija
pēc savienojumu ķīmiskajām klasēm. Noteikts, ka baltalkšņa mizas lipofīlās ekstraktvielas ir taukskābju, triterpēnu un
sterilesteru maisījums, kurā dominē triterpēni un apmēram vienādā daudzumā ir sterilesteri un brīvās taukskābes, un
niecīgs daudzums diglicerīdu. Lai noteiktu taukskābes brīvā un esterificētā veidā, tika veikta lipofīlo ekstraktu hidrolīze.
Pēc hidrolīzes baltalkšņa mizā taukskābju daudzums ievērojami (vairāk nekā divas reizes) palielinās, bet sterilesteru un
diglicerīdu daudzumi ir niecīgi, tas nozīmē, ka lielākā daļa taukskābju bija esterificētā veidā. Baltalkšņa un melnalkšņa
mizu lipofīlo ekstraktvielu ķīmiskais sastāvs ir gandrīz vienāds, atšķirīgs ir tikai to kvantitatīvais sastāvs.
Veicot alkšņu mizas heksāna ekstrakta ķīmiskā sastāva analīzi noteikts, ka identificētajos savienojumos dominē lupāna
tipa pentacikliskie triterpeni: lupeols, lupen-3-ols, betulīns, betulons un betulīnskābe, kas ir zināmi kā bioloģiski aktīvi
savienojumi [1].
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Alkšņu mizās ir identificēti dominējošie diarilheptanoīdi: 1,7-bis(3,4-dihidroksifenil)-heptān-3-ons-5-O-β-Dglikopiranozīds (1), oregonīns (2), hidroksioregonīns (3), platifilozīds (4) un 1,7-bis(3,4-dihidroksifenil)-heptān-5-O-βD-glikopiranozīds (5) (2. attēls). No bērza mizas ir izdalīts platifilozīda standarts un pirmo reizi ir pierādīta tā klātbūtne
melnalkšņa mizas ekstraktā, iepriekš platifilozīds nelielos daudzumos bija konstatēts baltalkšņa mizā.

2. attēls. Alkšņu mizas etilacetāta ekstrakta HPLC hromatogramma.

Diarilheptanoīdu antioksidantā aktivitāte ir noteikta, izmantojot testus, kuri pamatojas uz ABTS•+ un DFPH• radikāļu
dezaktivēšanu un ORAC-fluoresceīna oksidēšanās ar skābekļa radikāliem inhibēšanu. Oregonīna un hidroksioregonīna
antioksidantā aktivitāte ORAC testā bija lielāka nekā labi pazīstamajam bioloģiski aktīvajam kurkumīnam, kuru plaši
izmanto medicīnā un veselības aprūpē. Lai raksturotu no mizas iegūto polifenolu darbības mehānismu un sakarības
starp struktūru un aktivitāti, izmantotas molekulārās modelēšanas metodes in silico. Pamatojoties uz kvantu ķīmiskajiem
aprēķiniem, novērtēti deskriptori: O-Hphen. saišu disociācijas entalpija (BDE), jonizācijas potenciāls (IP) un elektrona
pārneses entalpija (E), kuri attiecas uz eksperimentāli noteikto antioksidanto aktivitāti. In silico ir noteikti divi stabili
konformēri: atvērts un salocīts (3. attēls). Salocītais konformērs ir stabilāks, pateicoties nekovalentām mijiedarbībām
(ūdeņraža saites un π-mijiedarbība).

3. attēls. Oregonīna konformēri: atvērts (pa kreisi) un salocīts (pa labi).

Kompleksie teorētiskie un eksperimentālie pētījumi apstiprināja katehola vienības kā H atoma donora svarīgo nozīmi
efektīvā brīvo radikāļu dezaktivēšanā. Ir parādīts, ka PCET (protonu saistīta elektronu pārnese) ir galvenais mehānisms
diarilheptanoīdu reakcijās ar visiem testētiem brīviem radikāļiem, bet, atkarībā no vides apstākļiem (pH, vides polaritāte),
būtisks ieguldījums ir arī SPLET (secīgas protona zaudēšanas elektronu pārnese) mehānismam.
Izpētīta oregonīna ietekme uz žurkas organismu, kura lieto ar holesterīnu bagātu uzturu, kas izraisa hiperholesterinēmiju
(riska faktors aterosklerozes un sirds koronāro slimību attīstībai). Pētījumi parādīja glutationa (GSH), superoksīda
dismutāzes (SOD) un glutationa peroksidāzes (GPx) samazināšanos asins eritrocītos, zema un augsta blīvuma holesterīna,
triglicerīdu, glikozes un malondialdehīda samazināšanos asins plazmā, kā arī tika novērota citu radītāju uzlabošanās. Audos
tika konstatēti mazāki bojājumi, nelietojot oregonīnu, tie bija lielāki. Kopumā pētījumā in vivo tika konstatēta oregonīna
efektivitāte oksidatīvā stresa izraisītu pataloģiju gadījumā [2-3].
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Pētījumi par Latvijas oša koka koksnes sārma lignīna ietekmi uz asins bioķīmiskajiem rādītājiem parādīja, ka, inkubējot
fizioloģisko šķīdumu ar oša sārma lignīnu dažādās koncentrācijās, samazinās malondialdehīda koncentrācija asins plazmā
un olbaltumvielu oksidēšanās rādītāju - proteīnu aldehīdu un ketonu - saturs asinīs.
Frakcionējot lignīnu ar organiskajiem šķīdinātājiem, var iegūt antioksidantu virkni, mainot to īpašības (polidispersitāti,
molekulāras masas sadalījumu) un dažādu struktūras vienību proporcijas, tādā veidā regulējot to efektivitāti dažādās
sistēmās/materiālos un rezultātā paplašinot lignīnu kā antioksidantu izmantošanas iespējas. Piemēram, ir parādīts, ka
kraft- lignīnu polimērās frakcijas devās ap 2 % uzrāda ievērojamu inhibējošo aktivitāti attiecībā uz modeļu poliuretānu
plēvju termooksidēšanās destrukciju, bet to oligomērā frakcija efektīvi stabilizē rapšu eļļu pret oksidēšanos ar skābekli.
Pētījumi veikti sadarbībā ar RSU, Limožas Universitāti, Kauņas Tehnisko Universitāti, Tallinas Tehnisko Universitāti un
Grodņenskas Valsts Medicīnas Universitāti. Pamatojoties uz LV KĶI pētījumiem, RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas
katedra savā programmā iekļāva diarilheptanoīdu, tanīnu un lignīna bioķīmiskās izpētes darbus.
Pētījumi ir bijuši par pamatu sešiem patentiem un divu produktu ievešanai tirgū: uztura bagātinātājs „Orvital”, kosmētiskais
pēc sauļošanas krēms (ražoti SIA „Fide”).
Lai īstenotu biorafinēšanas tehnoloģiju, mizas atlikums pēc ekstrakcijām tika novērtēts kā izejviela kurināmo granulu
ražošanai. Tā siltumspēja ir tuvu stumbra koksnei (~20 MJ/kg) un atbilst Eiropas standarta CEN/TC 335 prasībām ķīmiski
apstrādātai biomasai.

Secinājumi
1.

Ekstrakcijas metožu salīdzinājums parāda, ka diarilheptanoīdu iegūšanai visefektīvākā ir Soksleta ekstrakcija,
lipofīlajām ekstraktvielām visas metodes ir vienlīdz efektīvas, bet lielmolekulāro savienojumu izdalīšanai efektīvākā
ir paātrinātā šķīdinātāja ekstrakcija.

2.

Alkšņu mizās ir identificēti četri jauni dirailheptanoīdi un pirmo reizi melnalkšņa mizā ir noteikts platifilozīds.
Pirmo reizi ir vispusīgi raksturota diarilheptanoīdu un lignīnu antioksidantā darbība dažādās bioloģiskajās un
ķīmiskajās sistēmās. Iegūtajiem rezultātiem ir svarīga nozīme racionālā dabas resursu izmantošanā, kā arī dabas
polifenolu izmantošanas optimizācijā un antioksidantu sortimenta palielināšanā.

3.

Pielietojot eksperimentālos un teorētiskos pētījumus (molekulārā modelēšana in silico), aprakstīti mizu
diarilheptanoīdu darbības mehānismi reakcijās ar dažādiem brīviem radikāļiem - oksidētājiem. Molekulāras
modelēšanas metodes diarilheptanoīdu struktūras - aktivitātes racionalizēšanai līdz šīm nav izmantotas.

4.

Pirmo reizi ir raksturotas kvantitatīvas sakarības starp lignīnu struktūras īpašībām un antioksidanto aktivitāti un
iegūti matemātiskie modeļi, kas ļauj prognozēt augstmolekulāro polifenolu (lignīni, tanīni) antioksidanto darbību
bioloģiskās sistēmās un dažādos materiālos.

5.

Lietišķajā aspektā iegūtie rezultāti ļaus piedāvāt jaunus polimēru kompozītu stabilizatorus, pārtikas piedevas,
bioloģiski aktīvus savienojumus higiēnai, identificējot mērķa produktu izmantošanas jomas, un uz zemmolekulāro
(diarilheptanoīdi) un oligomēro/lielmolekulāro (lignīni, tanīni) polifenolu bāzes radīt alternatīvu sintētiskajiem
antioksidantiem.

6.

Izekstraģēta miza var tikt izmantota kurināmo granulu ražošanai (siltumspēja ~20 MJ/kg) atbilstoši Eiropas
standarta CEN/TC335 prasībām ķīmiski apstrādātai biomasai.

7.

Pētījumi ir bijuši par pamatu divu produktu ievešanai tirgū (ražoti SIA „Fide”).
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At the present time, reconsideration of the efficiency of existing biomass processing technologies from the point of creation
of new oriented to biorefinery technological schemes, is taking place, that will take into account utilization of biomass
processing wastes, usage of new plant raw materials types, such as bioenergetic plantation wood, and possibility to get
valuable low-tonnage niche products.
From this point, the fractionation of bark by extraction technology, analysis of bark composition, characterization of extracts
properties, identification of isolated individual compounds, analysis of properties and composition of the remainders after
extraction, is the best short-term strategy for obtaining of functional products with high added value, for part of which
there are no analogues between petrochemical products.
Bark of the local deciduous trees is the least studied from the point of obtaining of valuable extracts. This investigation
will give contribution to the solution of the strategic objectives of the European Union that is relevant also for Latvian
community: creation of the economy oriented to maximum utilization of renewable raw materials.
Our earlier investigations of the Latvian grey alder bark gave possibility to characterize it as a perspective raw material for
obtaining of diarylheptanoids group’s polyphenols, where oregonin is identified as a main component. The potential of the
oregonin as prophylactic and curative remedy was confirmed by in vitro and in vivo tests. Condensed tannins were also
isolated and possibility to apply them as adhesives was shown.
The aim of this work is determination of the basic groups of extractives in the bark of different trees growing in Latvia,
identification of separate polyphenols and lipophilic compounds, evaluation of efficiency of the extraction methods,
characterization of diarylheptanoids extract, preparation of it’s certificate of quality and harmless for introduction to
the market, determination of the quantitative relationship „structure – antioxidant properties” for polyphenols under
investigation, characterization of the mechanism of antioxidant effect using in silico molecular modeling.
As a result of investigations, four new diarylheptanoids were identified in the bark of alder, and for the first time, the
platyphylloside is determined in the black alder bark. Diarylheptanoids and lignins, which are in the composition of plant
biomass, primarily, wood mechanical and chemical processing by-products, antioxidant activity in different biological and
chemical systems, is multilaterally characterised. The results obtained are important for rationalization of utilization of
nature resources, as well as for optimisation of utilization of nature’s polyphenols and increase of antioxidants assortment.
Using experimental and theoretical investigations (molecular modelling in silico), mechanisms of action of bark
diarylheptanoids in reactions with different free radicals – oxidants, are described. Molecular modeling methods for
rationalization of diarylheptanoids structure – activity were not used earlier.
Comparison of the extraction results showed that Soxhlet extraction is the most effective for obtaining of diarylheptanoids,
all methods are of similar efficiency for lipophilic extractives, but accelerated solvent extraction is the most effective for
isolation of high-molecular weight compounds.
For the first time, quantitative relationship between different lignins structures properties and antioxidant activity was
characterized, and mathematical models allowing to predict high-molecular weight polyphenols (lignins, tannins)
antioxidant activity in biological systems and different materials, were obtained.
Extracted bark was used for production of fuel granules (heat capacity ~20 MJ/kg) corresponding to the requirements of
the European standard CEN/TC335 for chemically treated biomass.
The research results were the basis for two products introduction to the market: food additive „Orvital” and cosmetic after
sun cream (produced by SIA „Fide”).

140

Mežs

NANODAĻIŅU IEGŪŠANA NO ALKŠŅA UN PRIEDES KOKA
MIZĀM UN TO IZMANTOŠANA PAPĪRA IZTURĪBAS UN
BARJERĪPAŠĪBU UZLABOŠANAI
NANOPARTICLES FROM ALDER AND PINE TREES BARK AND
THEIR APPLICATION IN ENHANCING PAPER STRENGTH AND
BARRIER PROPERTIES
Arnis Treimanis*, Marianna Laka, Svetlana Čerņavska, Ilze Birska, Laura Vīķele,
Mārīte Škute, Uldis Grīnfelds, Linda Rozenberga
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
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Pētījuma mērķis bija izstrādāt nanodaļiņu termokatalītisko iegūšanas metodi no kokrūpniecības
atlikumiem – galvenokārt mizām – un izmantot šīs nanodaļiņas papīra izturības un barjerīpašību
uzlabošanai, pie tam aizvietojot dārgākās celulozes šķiedras. Nanodaļiņas ir izmantotas divējādi, iejaucot tās
papīru veidojošo šķiedru suspensijā vai arī veidojot uz papīra virsmas 100 µm plānus pārklājumus. Rezultātā
iegūti modificēti papīra paraugi, kas saturēja līdz 20% nanodaļiņu. Konstatēts, ka mizas nanodaļiņas veicina
papīra izturības paaugstināšanu līdz pat 1,5 reizēm. Iepriekš biorafinērijā ekstraģētās mizas uzrādīja relatīvi
labākus rezultātus. Mizas daļiņu izmantošana visperspektīvākā var būt krāsainajiem papīriem un papīriem
no reciklētajām šķiedrām (makulatūras). Savukārt mizas nanodaļiņu pārklājumi ievērojami uzlabo nekrītota
papīra barjerīpašības attiecībā uz gaisa caurlaidību. Vienlaicīgi var panākt papīra mehānisko īpašību
paaugstināšanu, ja papildus kā adhēzijas veicinātāju izmanto hitozānu.

Situācijas raksturojums
Kokrūpniecības atlikumu izmantošana praksē lielākoties aprobežojas ar to sadedzināšanu, iegūstot siltuma enerģiju.
Mūsu darba mērķis bija izstrādāt un pārbaudīt metodes šo atlikumu, galvenokārt mizu, pārstrādei, iegūstot produktus ar
palielinātu pievienoto vērtību.
Iepriekšējā pieredze, veicot pētījumus Latvijas Zinātnes padomes un starptautisko projektu ietvaros, rādīja, ka no celulozes
un hitozāna (tā saucamās „dzīvnieku celulozes”) var iegūt mikro- un nano-daļiņas, kas izmantojamas kā pastiprinošās
pildvielas biokompozītos, tajā skaitā arī papīrā. Par to liecina arī citu Eiropas un pasaules valstu zinātnieku darbi. Valsts
pētījumu programmas ietvaros tika nolemts izmantot daļiņu iegūšanai ne tikai tīru celulozi kā modeļvielu, bet arī koksni
un mizas. Arī šie kokrūpniecības atlikumi satur celulozi un citus polisaharīdus, ko var pārstrādāt nanodaļiņās ar skābes
hidrolīzes un mehāniskās smalcināšanas metodi, kas ir izstrādāta un attīstīta iepriekšējos LV KĶI pētījumos.
Šajā rakstā uzmanība veltīta daļiņām no alkšņa un priedes mizām. Pētījumā izmantoja neekstraģētas un ekstraģētas alkšņa
un priedes koku mizas. Mizu ekstrakcija aprakstīta citā šī krājuma rakstā un tā tika veikta ar mērķi iegūt bioloģiski aktīvus
savienojumus. Veidojot bezatlikumu biorafinērijas ķēdīti, ekstraģētās mizas tālāk pārstrādātas nanodaļiņās un izmantotas
kā bioloģiski noārdošas papīru pastiprinošās pildvielas.

Materiāli un metodes
Pētījumā izmantota LV Koksnes ķīmijas institūtā radīta celulozes daļējas destruģēšanas metode (Latvijas Republikas patents
Nr.11184). Šī projekta nolūkiem izstrādāti jauni režīmi ar sekojošiem parametriem. Kokapstrādes atlikumus piesūcina
ar 0,05% sālsskābes HCl šķīdumu un iztur 48 h. Lieko šķīdumu nospiež un paraugu termiski apstrādā pie temperatūras
1200C līdz sausam stāvoklim. Termiskās apstrādes laikā hidrolīzes rezultātā notiek daļēja parauga destrukcija. Lai iegūtu
nanodaļiņas, destruģēto materiālu disperģē ūdens vidē lodīšu dzirnavās 8-13% koncentrācijā, iegūstot nanodaļiņu gēlu.
Pirms tam mikrodaļiņas analizēja atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībām, lai tās būtu cilvēkam un videi nekaitīgas.
Nanodaļiņu gēlu reoloģiskās īpašības pētīja bīdes ātrumu diapazonā 0,5 līdz 427 s-1 istabas temperatūrā 200C. Konstatēts, ka
pie 13% koncentrācijas priedes mizu gadījumā tecēšanas līknēm, līdzīgi nanocelulozes gēliem, ir trīs izteikti apgabali, kas
raksturīgi šķidri-kristaliskajiem polimēriem. Gēliem, kas iegūti no priedes mizām, viskozitāte ir mazāka nekā nanocelulozes
gēliem.
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Daļiņu izmēri un to elektrokinētiskais potenciāls (1. tabula) novērtēti ar gaismas un elektronu mikroskopijas metodēm, kā
arī izmērīti ar „Malvern” firmas (ASV) aparātu „Zetasizer Nano ZS”.
Nanodaļiņu ietekme uz papīra izturību tika noteikta ar laboratorijas papīrmašīnu „Rapid Köthen” izgatavotajām standarta
celulozes šķiedru un reciklēto šķiedru (makulatūras) papīra lapām (atlējumiem), izmantojot „Frank” firmas (Vācija) ražotās
stiepes un caurspiešanas pretestības mēriekārtas. Pārklājumus uz Līgatnes p/f ražotajām biroja papīra lapām veidoja ar
laboratorijas pārklājumu veidošanas iekārtu „RK Control Coater” (Lielbritānija), gaisa caurlaidības spēju mērīja ar firmas
„Lorentzen&Wettre” (Zviedrija) 166. sērijas aparātu.
1. tabula. Nanodaļiņu izmēri un to elektrokinētiskais (ζ - zeta) potenciāls
Celulozes nanodaļiņas
(kontrole)

Nanodaļiņas no priedes mizas

Nanodaļiņas no melnalkšņa mizas

Neekstraģētas

Ekstraģētas

Neekstraģētas

Ekstraģētas

Daļiņu vidējais izmērs, nm

308±0,62

308±0,6

307±0,6

307±0,6

265±0,5

ζ- potenciāls, mV

-20,4±0,2

-20,7±0,3

-21,9±0,3

-21,2±0,3

-22,3±0,3

Rezultāti
Salīdzinot priedes un melnalkšņa (m/a) mizu nanodaļiņu piedevu efektivitāti, iejaucot tās šķiedru suspensijā, konstatēts, ka
otrās palīdz sasniegt augstākas papīra mehāniskās īpašības, salīdzinot ar priedes mizas nanodaļiņām. To, acīmredzot, var
izskaidrot ar koku mizu ķīmisko sastāvu, kas katrai sugai ir atšķirīgs.
1. attēlā redzams, ka stiepes indeksa vērtības nemaltu celulozes šķiedru papīram ar ekstraģētu melnalkšņa (m/a) mizu
nanodaļiņu saturu ir par 14% lielākas nekā papīram bez piedevām. Papīrs ar ekstraģētu priežu mizu nanodaļiņu saturu
uzrāda par 12% lielākas stiepes indeksa vērtības. Arī neekstraģētas mizas nanodaļiņas paaugstina papīra izturību, taču
nedaudz mazākā mērā. Bez tam šie un citi veiktie eksperimenti liecināja, ka nanodaļiņu patēriņš virs 20 % nesniedz
papildus efektus.

1. attēls. Priedes un melnalkšņa mizu nanodaļiņu (Nd) ietekme uz papīra stiepes indeksa vērtību sausā
stāvoklī atkarībā no to koncentrācijas

Domājams, ka neekstraģētas mizas satur ekstraktvielas, kas savā starpā var veidot ķīmiskās saites, piemēram, no taukskābēm
iegūstot ēsterus, tādējādi samazinot iespēju veidoties ūdeņraža saitēm starp nanodaļiņām un papīra šķiedru polisaharīdiem.
Pēc ekstrakcijas mizu sastāvs vairs nav tik bagāts ar dažādiem komponentiem, tādēļ mizu nanodaļiņas var vieglāk veidot
ūdeņraža saites ar papīra šķiedrām un uzrādīt labākas mehāniskās īpašības, salīdzinot ar neekstraģētām mizu nanodaļiņām.
Zināma loma varētu būt arī mizas komponentu plastifikācijai augstemperatūras ekstrakcijas apstākļos.

2. attēls. Mizu nanodaļiņu (Nd) ietekme uz papīra stiepes indeksa vērtību mitrā stāvoklī atkarībā no to koncentrācijas
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Arī stiepes indeksa vērtības mitrā stāvoklī papīram ar ekstraģētu mizu nanodaļiņām ir lielākas nekā ar neestraģētām
(2. attēls). Mizu nanodaļiņas atšķirībā no tīras celulozes daļiņām satur arī lignīnu, citus aromātiskos savienojumus un
polisaharīdus, tādēļ tās sniedz nedaudz lielākus uzlabojumus mitrā stāvoklī.
Caurspiešanas pretestības indeksa vērtību pieaugumam ir tāda pati tendence kā stiepes indeksa vērtību pieaugumam
gan sausā, gan arī mitrā stāvoklī, sasniedzot maksimāli 13%. Caurspiešanas indeksa vērtības papīram ar ekstraģētām
melnalkšņa mizu nanodaļiņām ir par 2-4% lielākas nekā neekstraģētām, bet papīram ar priežu ekstraģētām nanodaļiņām
par 4% augstākas nekā ar neekstraģētām priežu nanodaļiņām.
Ekstraģētu melnalkšņa nanodaļiņu vidējie izmēri (265 nm) ir relatīvi mazāki, tādēļ tām ir labāka saķere ar papīra matricu,
salīdzinot ar pārējo mizu nanodaļiņām. Citu mizas paraugu nanodaļiņu izmēri ir ļoti tuvi, nedaudz pārsniedzot 300 nm.
Ekstraģētām mizu nanodaļiņu ζ-potenciāla vērtības ir zemākas nekā neekstraģētām un vismazākās tās ir melnalkšņa
ekstraģētām mizu nanodaļiņām. Tā kā mizas satur celulozi, tad arī šajā gadījumā var uzskatīt, ka, jo zemāks ir ζ- potenciāls,
jo vairāk daļiņas atgrūžas un jo mazāk veido agregātus, tādējādi uzlabojot papīra mehāniskās īpašības.
Jāatzīmē, ka mizas nanodaļiņu pievienošana reciklēto šķiedru – makulatūras – papīram arī jūtami uzlabo tā izturību.
Pievienojot baltalkšņa mizas nanodaļiņas 20% apjomā, papīra stiepes pretestības indekss pieaug no 38 līdz 44 Nm/g, bet
caurspiešanas pretestības indekss palielinās no 1,8 līdz 2,3 MN/kg.
Papīra pārklājumus veidoja no melnalkšņa nanodaļiņu gēla, kā arī no hitozāna 1% etiķskābes šķīduma un melnalkšņa gēla
maisījuma, kas nodrošināja vienmērīgāku pārklājumu un augstāku adhēzijas pakāpi. Suspensiju veidā pārklājumu biezums
bija 100 µm. Daļēji difundējot papīra šķiedrās un izžūstot, pārklājuma biezums samazinājās par aptuveni 30%.
Tika noteikti pārklāto no abām pusēm Līgatnes p/f papīra lapu mehāniskie rādītāji, kā arī barjerīpašības - gaisa caurlaidība,
kas mērīta Gurleja sekundēs (100 ml gaisa difūzijas laiks).
Iegūtie dati liecina, ka neekstraģētas melnalkšņa mizas nanodaļiņu pārklājumi būtiski (maksimāli par 60%) uzlabo papīra
barjerīpašības, it īpaši gaisa caurlaidību. Kas attiecas uz izturības parametriem, tad paraugu caurspiešanas pretestība mainās
maz, taču stiepes indekss samazinās.
2. tabulā parādīti rezultāti, kas iegūti, izmantojot kombinētos mizas gēla un 2% hitozāna šķīduma pārklājumus.
Redzams, ka mehāniskie rādītāji papīra lapām ar pārklājumiem ir augstāki nekā bez pārklājumiem. Papīra lapām ar tīrā
hitozāna pārklājumiem stiepes indekss sausā stāvoklī palielinās 1,4 reizes, mitrā stāvoklī 3 reizes. Caurspiešanas indekss
pieaug 2 reizes, salīdzinot ar nepārklātām papīra lapām. Pieliekot pie pārklājumiem klāt mizas nanodaļiņas, mehāniskie
rādītāji līdz to saturam 30% mainās maz, bet pie lielāka to satura notiek to neliela pazemināšanās. Tā pie 70% nanodaļiņu
satura pārklājumos stiepes indekss sausā stāvoklī ir vairs tikai 1,2 reizes un mitrā stāvoklī 1,8 reizes augstāks par kontroles
paraugu, bet caurspiešanas indekss 1,6 reizes lielāks kā papīrlapām bez pārklājumiem.
Pārklāto papīra lapu barjerīpašības attiecībā uz gaisa caurlaidību uzlabojas būtiski. Gaisa caurlaidība, kas izmērīta Gurleja
sekundēs, papīra lapām ar pārklājumiem ir ievērojami zemāka kā bez pārklājumiem. Pie 10% nanodaļiņu satura tā ir 1000
reizes zemāka, salīdzinot ar nepārklāto papīru. Palielinot mizas nanodaļiņu saturu, papīra caurlaidība palielinās un pie 70%
satura tā ir 5 reizes mazāka par nepārklāta papīra caurlaidību.
2. tabula. Papīra ar 2% hitozāna šķīduma un 2% neekstraģētas melnalkšņa mizas nanodaļiņu
gēla maisījuma parklājumiem mehāniskie rādītāji un gaisa caurlaidība

Mizas nanodaļiņu
saturs kombinētajos
pārklājumos ar
hitozānu, %

Stiepes indekss sausā
stāvoklī, Nm/g

Stiepes indekss mitrā
stāvoklī, Nm/g

Caurspiešanas
indekss, MN/kg

Gaisa caurlaidība,
Gurleja sekundes

Papīrs bez pārklāj.

17,8 ± 0,4

1,51 ± 0,08

1,36 ± 0,02

9,3 ± 0,3

0

25,4 ± 0,4

4,95 ± 0,06

2,75 ± 0,07

Nav noteikts

10

25,7 ± 0,5

4,99 ± 0,05

2,64 ± 0,09

9000 ± 1700

20

25,2 ± 0,4

4,70 ± 0,06

2,59 ±0,09

4000 ± 300

30

25,0 ± 0,2

4,55 ± 0,03

2,62 ± 0,10

5000 ±1000

50

22,2 ± 0,3

3,22 ± 0,05

2,36 ± 0,02

2500 ± 300

60

21,8 ± 0,3

3,12 ± 0,06

2,21 ± 0,03

460 ± 60

70

20,2 ± 0,3

2,68 ± 0,04

2,14 ± 0,07

49 ± 6
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Secinājumi
Alkšņa un priedes mizu nanodaļiņas, kas iegūta ar termokatalītisko paņēmienu, ir izmantojamas kā papīru pastiprinošas
pildvielas, aizvietojot līdz pat 20% celulozes šķiedru. Tādējādi tiek uzlaboti papīra izturības rādītāji un ietaupītas salīdzinoši
dārgākās celulozes šķiedras. Lielāks efekts tiek iegūts, izmantojot ekstraģētas mizas no biorafinērijas ķēdītes. Stiepes un
caurspiešanas pretestības rādītājus iespējams paaugstināt līdz pat 1,5 reizēm. Daļiņas, kas iegūtas no alkšņa mizām, var
izmantot pārklājumu veidošanai ar mērķi paaugstināt papīra lapu barjerīpašības attiecībā pret gaisa caurlaidību. Ievērojams
pozitīvais efekts ir tad, ja pārklājumiem izmanto adhēziju veicinoša hitozāna šķīduma un alkšņa nanodaļiņu gelu maisījumu.
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NANOPARTICLES FROM ALDER AND PINE TREES BARK AND
THEIR APPLICATION IN ENHANCING PAPER STRENGTH AND
BARRIER PROPERTIES
Arnis Treimanis*, Marianna Laka, Svetlana Čerņavska, Ilze Birska, Laura Vīķele,
Mārīte Škute, Uldis Grīnfelds, Linda Rozenberga
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
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The residues which remain after wood mechanical processing are commonly used as a fuel. However it would be more
attractive to process them so that they could be used in composites with other components to improve their properties. We
have established that wood processing residues can be used as reinforcing fillers in paper. In the present work, nanoparticles
were obtained from alder and pine bark and then used in the paper furnish and coatings. Extracted bark was obtained in
the first stage of biorefinery chain when polyphenols have been isolated.
Both extracted and unextracted bark was applied as raw material for production of nanoparticles. Bark was destructed
by thermocatalytic process developed at the Institute. According to this method the bark was impregnated with a weak
hydrochloric acid and thermally treated at 1200C until a dry state. Then the partially destructed bark was dispersed in water
medium in a ball mill. Gel-like dispersions were obtained which contained nanoparticles with dimensions around 300 nm.
It was found that with increasing bark nanoparticles content paper handsheet tensile and burst index enlarged (Figure).
At the filler content 20% in the case of non-extracted and extracted grey alder bark, tensile index increased by 28 and 44%
and burst index by 78 and 91%, respectively. The smaller effect of the nanoparticle filler obtained from non-extracted bark
can be explained by the fact that the extractives hinder the hydrogen bond formation between cellulose fibres and the
nanoparticles. These results show that it is possible to replace the rather expensive pulp fibres by tree bark particles.
From practical point of view it is important that the addition of bark nanoparticles also to the waste paper furnish boost
the strength indices. It was demonstrated that 20% charge of the particles from grey and black alder improved the paper
tensile index by 10 to 20% and the burs index by 15 to 25%. Also in these experiments the extracted bark nanoparticles
were more efficient.
In further experiments the paper produced by Ligatne Paper Mill was used to examine the possibilities to improve its
barrier properties. It was established that 100 µm thin paper coatings made from black alder bark nanoparticles lead to the
decrease of air permeability from 9 to 15 Gurley seconds. When using chitosan as the adesive for bark nanoparticles the
efficiency of the coatings was achieved to a much greater extent. In this case also paper strength properties were improved
considerably.

Figure. Diagram of the tensile index and burst index increase at a 20% nanoparticle filler content from non-extracted (non) and
extracted (extr) grey and black alder bark, for handsheets from kraft pulp fibres, and office and newsprint waste paper.
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APSES PĀRSTRĀDES BLAKUSPRODUKTU KOMPLEKSA
IZMANTOŠANA KOKSNES-POLIMĒRU KOMPOZĪTMATERIĀLU
INGREDIENTU IEGUVEI
ASPEN WOOD BY-PRODUCT COMPLEX USAGE FOR OBTAINING
WOOD-POLYMER COMPOSITE MATERIAL INGRADIENTS
Galija Šuļga*, Brigita Neiberte, Sanita Vītoliņa, Anrijs Verovkins, Jūlija Brovkina,
Sandra Livča, Vadims Shakels, Jevgenijs Jaunslavietis
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
shulga@junik.lv

Ar mērķi iegūt koksnes-polimēru kompozītmateriālu ingredientus – pildvielu un starpfāžu spraiguma
regulatoru (SSR) no apses blakusprodukta, tika veikta tā kompleksā pārstrāde un efektīvā modificēšana,
izmantojot skābes hidrolīzi maigos apstākļos (T < 100oC) ar sekojošo frakcionēšanu un koksnes daļiņu
< 250 µm modificēšanu ar amooksidēšanas metodi. Izmantojot natronlignīnu, kas iegūts apses skaidu
delignifikācijā laboratorijas apstākļos, tika izstrādāts SSR -lignīna polielektrolīta komplekss, ko raksturo
paaugstināta virsmas aktivitāte starpfāžu robežā. Izgatavotie kompozītparaugi uz otrējā polipropilēna bāzes
ar 30% modificēto un hidrolizēto apses koksnes daļiņu saturu SSR klātbūtnē uzrādīja augstākas mehāniskās
īpašības salīdzinājumā ar izejas reciklēto polipropilēnu.
Apses koksnes mežizstrādes un pārstrādes blakusproduktus izmanto enerģētiskām vajadzībām, neatrodot tiem citu
racionālāku pielietojumu. Tajā pašā laikā, šīs lignocelulozes atliekas var kalpot kā izejviela jaunu produktu ar pievienoto
vērtību ieguvei, piemēram, kā pildviela un starpfāžu spraiguma regulators (SSR) (kompatabilizators) polimērkompozītos.
Zināms, ka galvenais trūkums pildvielām no koksnes ir to sliktā savietojamība ar sintētiskiem polimēriem. Empīriska pieeja
un zinātniski pamatotu metožu trūkums, izstrādājot pildvielas no lignocelulozes materiāliem starpfāžu procesu mērķtiecīgai
regulēšanai kompozītos bremzē jaunu tehnoloģiju un ekoloģiski draudzīgu polimērkompozītu attīstību, veidošanu un
izstrādi. Sliktā komponentu savietojamība ir sevišķi aktuāla kompozītiem, kuros par polimēro matricu izmanto otrējos
poliolefīnus. To apjoms Latvijā tuvojas 1 milj.tonnu, un tos sadedzinot, būtiski tiek piesārņota kā zeme, tā gaiss.
Lai paaugstinātu savietojamību starp lignocelulozes matricu un sintētisko otrreizējo polimēru kompozītos, tika ieplānota
lignocelulozes matricas funkcionalizēšana un arī izdalītā apses lignīna modificēšana starpfāžu spraiguma regulatora
iegūšanai. SSR uzlabo adhezīvo mijiedarbību starp polimēra matricu un koksnes pildvielu, atvieglo komponentu sajaukšanos
un veicina kompozītmateriālu heterogenitāti. No literatūras un patentu analīzes zināms, ka funkcionalizēšanas efektivitātes
paaugstināšanai bieži izmanto lignocelulozes pirmapstrādi ūdens vidē ar dažādiem ķīmiskiem reaģentiem. Hemicelulozes
un lignīna satura daļējs samazinājums tādas apstrādes rezultātā veido nanotelpas lignocelulozes matricā un ietekmē tās
mehānisko izturību. Tas ir svarīgi no enerģijas taupīšanas viedokļa, iegūstot pildvielas mikrodaļiņas koksnes mehāniskajā
pārstrādē, kā arī paaugstina modifikatora pieejamību apses koksnes reakcijas centriem.
Darba mērķis - iegūt koksnes-polimēru kompozītmateriālu ingredientus no apses pārstrādes blakusprodukta, veicot tā
kompleksu pārstrādi un efektīvu modificēšanu.

Eksperimentālā daļa
Par koksnes blakusproduktu izmantoja SIA „4 Plus” koksnes skaidas, kas veidojas apses koksnes mehāniskās pārstrādēs
procesā. Ar mērķi paaugstināt modifikatora pieejamību pie koksnes reakcijas centriem un samazināt enerģētisko patēriņu
tā tālākā pārstrādē līdz mikrodaļiņām, laboratorijas apstākļos īstenota apses skaidu (≤ 1 mm) maiga skābes priekšhidrolīze.
Hidrolīzes parametri bija sekojoši: HCl koncentrācija variēja no 0.05 līdz 0.5 g/dl, temperatūra no 40°C līdz 90°C, ilgums
no 1st līdz 7 st. Hidrolizēto skaidu funkcionalizēšanu ar amooksidēšanu veica ar 20% NH4OH šķīdumu (NH4)2S2O8
klātbūtnē pie 20–22°C, 120 h. Apses skaidu element- un ķīmiskajam raksturojumam tika izmantotas klasiskās koksnes
analīžu metodes. Sasmalcināšana tika veikta ar rotācijas smalcināšanas iekārtu ar tērauda nažu asmeņiem pie 550 apgr./
min. Daļiņu izmēru noteikšanai izmanto iekārtu Pulverizette, transmisijas elektronisko mikroskopu (TEM, Leo-912 AB
OMEGA) un Zetasizer Nano SZ. SSR ieguvei veica hidrolizēto skaidu delignifikaciju, izmantojot natronmetodi laboratorijas
autoklāvā. Iegūtais natronlignīns tika raksturots pēc elementu un funkcionāla sastāva (Klasona lignīns - 90,84%). Iegūto
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produktu raksturojumiem tika izmantotas sekojošas iekārtas: InoLab -3 (Vācija), UV/VIS spektrometrs Genesys 10UV
(ASV), FTIR spektrometrs Perkin-Elmer Spectrum, Ubellhode viskozimetrs (Schott, Vācija), tenziometrs Kruss 100M
(Vācija). Polimēru paraugu izgatavošanai no otrējā polipropilēna (OPP) tika izmantots divšneku ekstrūders un liešanas
mašīna (HAAKE MiniLab II ar MiniJet II, Thermo Scientific). Testēšanas kompozītparaugi tika izgatavoti atbilstoši ASTM
D638 un EN ISO 178 standartiem. Mehāniskās īpašības noteica ar testēšanas mašīnu Zwick (Vācija), izmantojot datora
programmu TestXpert.

Rezultāti
Ar mērķi paaugstināt lignocelulozes reakcijas centrus modificēšanas procesā un samazināt enerģijas patēriņu koksnes
mikrodaļiņu ieguvei, laboratorijas apstākļos īstenota apses skaidu priekšhidrolīze maigos apstākļos un izpētīta tās ietekme
uz skaidu ķīmisko un frakcionālo sastāvu. Konstatēts, ka HCl koncentrācijas paaugstināšana koksnes hidrolīzē no 0.05 g/dl
līdz 0.5 g/dl temperatūrā 60oC izraisa ekstraktvielu iznākuma pieaugumu par 30-35% un 70-75 % salīdzinājumā ar kontroli
(hidrolīze bez skābes klātbūtnes). Lignīna saturs sāka samazināties, bet celulozes relatīvais saturs hidrolizētās skaidās
paaugstinājās, hidrolīzi veicot ar HCl koncentrāciju > 0,15 g/dl. Paaugstinot temperatūru no 40оС līdz 60оС un palielinot
hidrolīzes ilgumu no 3 h līdz 5 h, ekstraktvielu iznākums hidrolizātā palielinājās 2,5-3,0 reizes. Koksnes hidrolīze 90оС
1.5 reizes palielināja ekstraktvielu iznākumu salīdzinājumā ar hidrolīzi 60оС un sastādīja > 5.0 % no izejas koksnes masas.
Paaugstinot hidrolīzes temperatūru un palielinot tās ilgumu, lignīna saturs matricā samazinājās no 18.5% līdz 17,9%,
kas norāda uz lignīna zemmolekulāro produktu ekstrahēšanos hidrolizātā. Hidrolīzes procesā izveidojas jaunas, skābekli
saturošas funkcionālās grupas, uz ko norāda oksidēšanās pakāpes (O/C) paaugstināšanās un zeta potenciāla negatīvo
vērtību pieaugums. Visu iegūto hidrolizātu raksturoja izteikta virsmas aktivitāte fāzu ūdens-gaiss robežā. Koksnes hidrolīze
būtiski izmaina skaidu frakcionāro sastāvu pēc samalšanas, salīdzinājumā ar izejas skaidām. Pieaugot vides pH, hidrolīzes
temperatūrai un laikam, strauji samazinās frakcijas 1.-0.5 mm saturs, bet tai pašā laikā pieaug sīko frakciju 0.25-0.10 mm,
0.1-0.04 mm un ≤ 0.04 mm daudzums (1. attēls). Izmantojot TEM, novērtēti vismazākie hidrolizētās koksnes daļiņu izmēri
(garenvirzienā 2-7 µm, šķērsvirzienā 125 nm -1.0 µm) (2. attēls).
Funkcionalizēšanai izmantoja izejas un pie atrastiem optimālajiem parametriem (0.1% HCl, 60oC, 1/20, 5 h) hidrolizētas
frakcionētas apses skaidas. Šīm mērķim pielietoja amooksidēšanas paņēmienu, kuru realizēja sistēmā 20% NH4OH +
amonija persulfāts. Modificēšanas procesā tika mainītas slāpekli saturošā aģenta/oksidētāja masas attiecības un apstrādes
laiks.

1. attēls. Izejas un hidrolizēto skaidu daļiņu frakcionālais sastāvs atkarībā no hidrolīzes (0.1 g/dl HCl) ilguma pie 60oC.

2. attēls. Vismazāko hidrolizēto skaidu TEM attēls.
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3. attēlā ir dots slāpekļa satura un amooksidēto izejas un hidrolizēto apses skaidu iznākuma salīdzinājums pie optimāliem
modificēšanas parametriem. Redzams, ka hidrolizētās apses skaidas raksturo paaugstināts slāpekļa saturs, kas par 2527% pārsniedz slāpekļa daudzumu izejas skaidās. Var domāt, kas tas ir saistīts ar jaunu reakcijas centru izveidošanos
lignocelulozes matricā, par ko liecina negatīvā zeta potenciāla pieaugums no -10 mV nehidrolizētām skaidām līdz -15 mV
hidrolizēto skaidu daļiņām.

3. attēls. Slāpekļa daudzums un modificētā produkta iznākums izejas un hidrolizētajām skaidām.

4. attēls. Biomasas iznākums atkarībā no koagulanta, tā daudzuma un vides pH.

Lai apses skaidu hidrolīzes rezultātā izveidojušos biomasu izmantotu kā kompozītmateriāla ingredientu, pētījumu rezultātā
izstrādāts paņēmiens tās izdalīšanai no hidrolizāta ar koagulāciju, izmantojot polialumīnija hlorīdu (PAC) un polielektrolīta
koagulants (PK), kā arī to kompozīciju (KK). Redzams (4. attēls), ka biomasas iznākums lielā mērā ir atkarīgs no koagulanta,
tā daudzuma un ūdens vides pH. Atrasta optimālā kompozītkoagulanta deva (35 mg/l) un izdalīšanas pH vērtība (pH 8,0).
Biomasas ķīmiskā analīze un šķidruma hromatogrāfija parāda hemiceluložu dominējošo saturu biomasas sastāvā.
Lai iegūtu starpfāžu spraiguma regulatoru, natronlignīns tika modificēts ar ūdenī šķīstošo polimēru (PM) ar Mn = 60 kDa
ūdens vidē, kā rezultātā izveidojās lignīna polielektrolīta komplekss (LPK). PM aktīvo īpašību izpēte robežā ūdens-gaiss
parādīja, ka tās ir inaktīvs savienojums, kas raksturojas ar lielajām virsmas spraiguma vērtībām (> 65 mN/m). Tajā pašā
laikā, LPK var uzskatīt kā polimēro surfaktantu (virsmas aktīvo vielu), kura virsmas spraigums robežā ūdens-gaiss ir būtiski
mazāks salīdzinājumā ar izejas natronlignīnu un PM. LPK virsmas aktivitāte pieaug ar PM koncentrācijas paaugstināšanos
kompleksā, vides pH pazemināšanos un mijiedarbības laika palielināšanos (5. attēls). Ar lāzera gaismas izkliedes metodi
noteikti LPK daļiņu izmēri, kuri variēja no 270 nm līdz 450 nm, pie tam polielektrolītu kompleksu daļiņu elektroforetiskā
mobilitāte mainās no -1.69 līdz -2.05 μm⋅cm/Vs. Noteikts optimālais LPK sastāvs (6. attēls), ko raksturo paaugstināta
virsmas aktivitāte starpfāzu robežā plašā pH intervālā.

5. attēls. LPK ūdens šķīdumu virsmas spraigums robežā ūdens-gaiss.
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6. attēls. 0,05 g/dl PM, lignīna un LPK ūdens šķīdumu virsmas spraigums robežā ūdens-gaiss.

Jauno kompozītmateriālu paraugi sastāvēja no 70% otrreizējā polipropilēna OPP un 30% apses pildvielas. To izgatavošanai
izmantoja divšneku ekstrūderi un liešanas mašīnu zem spiediena. Darba gaitā tika atrasti ekstrudēšanas un spiedliešanas
tehnoloģiskie parametri (režīms): temperatūra 175-180oC, spiediens 400-450 bari, laiks 5-8 min, iegūti paraugi mehānisko
īpašību testēšanai un slapināšanas leņķa mērīšanai.

7. attēls. Izejas OPP un kompozītu slapināšanas leņķis (30% pildījums).

8. attēls. Izejas OPP un kompozītu mehāniskā izturība sagrāvei stiepē un liecē.

Redzams (7. attēls), ka iegūto paraugu slapināšanas leņķa vērtības, kas raksturo kompozīta virsmas hidrofobitāti, izņemot
kompozītu, kas ir pildīts ar izejas nehidrolizētajām skaidām, ir augstākās salīdzinājumā ar OPP paraugu, kas apliecina
mijiedarbības pastiprināšanos starp polimērmatricu un lignocelulozes daļiņām. Par savietojamības uzlabošanos arī norāda
kompozītparaugu mehāniskās izturības radītāju paaugstināšanās sagrāvei stiepē un liecē (10. attēls), salīdzinot ar izejas
OPP. Ar vislabākajām mehāniskajām īpašībām raksturojas kompozīti, kas satur modificētās hidrolizētās apses skaidas un
nemodificētās hidrolizētās skaidu ar lignīna starpfāžu regulatora saturu 3%. Tajā pašā laikā, iegūti ir tikai pirmējie rezultāti,
kompozītmateriālu optimālo sastāvu izstrādei no reciklētā polipropilēna atkarībā no pielietojuma sfēras nepieciešami
papildus pētījumi.

Secinājumi
Noteikti optimālie parametri apses skaidu hidrolīzei maigos apstākļos un to amooksidēšanai pildvielas ieguvei koksnespolimēra kompozītiem. Izstrādāts starpfāžu spraiguma regulators uz apses natronlignīna bāzes, kas reprezentē lignīna
polielektrolīta kompleksu un raksturojas ar paaugstināto virsmas aktivitāti starpfāžu robežās. Atrasts paņēmiens hidrolizāta
biomasas kvantitatīvai izdalīšanai to izmantošanai kompozītmateriālos. Sagatavotie kompozītparaugi no otrreizējā
polipropilēna ar modificētajām hidrolizētajām, kā arī ar hidrolizētajām nemodificētajām apses koksnes daļiņām starpfāžu
regulatora klātbūtnē uzrādīja augstākas mehāniskās īpašības, salīdzinot ar izejas polipropilēnu.
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ASPEN WOOD BY-PRODUCT COMPLEX USAGE FOR
OBTAINING WOOD-POLYMER COMPOSITE MATERIAL
INGRADIENTS
Galija Šuļga*, Brigita Neiberte, Sanita Vītoliņa, Anrijs Verovkins, Jūlija Brovkina,
Sandra Livča, Vadims Shakels, Jevgenijs Jaunslavietis
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
shulga@junik.lv

In Latvia, forestry residues and wood mechanical processing by-products are mainly used for energy purposes, not finding
them much more rational use. At the same time, they can serve as a raw material for obtaining new products with added
value. The aim of this work was to obtain eco-friendly ingredients for making wood-polymer composites by using aspen
sawdust with its following complex processing and purposeful modification.
For obtaining wood microparticles as a composite material filler, the acid pre-treatment of aspen sawdust at T < 100°C
under laboratory conditions was carried out. It was assumed that, due to the partial removal of hemicelluloses and lignin
during the acid hydrolysis, the formed nanospaces in the lignocellulosic matrix could favour the decrease of its mechanical
strength. On the other hand, the pre-treatment by hydrolysis can serve as a procedure to activate the aspen particles
surface for their purposeful modification. The hydrolysis parameters were the following: HCl concentration 0.05-0.5 g/
dl, durability 1-7 h, temperature 40-90oC. A study of the effect of the acid concentration on the yield of the biomass in the
formed hydrolysates showed that, with decreasing pH value of hydrolysis from 6.2 to pH 2.0 at 60oC, the amount of the
low molecular products increased by 30-35 %. The highest content of the biomass was in the hydrolysate obtained by the
pre-treatment of sawdust with a 0.5 g/dl acid, namely, the amount of the extracted substances increased approximately
twice in comparison with the aspen sawdust hydrolysis in water. The growth of the durability of the hydrolysis to 7 h and
the temperature to 90oC had the similar effect on the changes in the lignocellulosic matrix as in the case with the growth of
the acid concentration: the hemicelluloses and lignin content in the residue decreased, but the relative content of cellulose
enhanced. The aspen sawdust hydrolysis was accompanied with the increase in the O/C ratio that was associated with
the appearance of the additional oxygen-containing functional groups at the wood surface. With the hydrolysis pH, the
temperature and the durability increasing, the content of the fine particles fractions (< 250 µm) in the milled hydrolysed
aspen sawdust remarkably enhanced in comparison with the milled untreated sawdust.
The effective amination of the hydrolysed sawdust particles for the development of the filler was carried out using a 20%
NH4OH solution containing the oxidised agent (NH4)2S2O8.
For obtaining a lignin-based compactabilizer (an interface tension regulator) that could help improve the bonding between
the hydrophilic wood filler and the hydrophobic polymer, the polyelectrolyte reaction between soda lignin, which was
obtained via soda delignification of the hydrolysed aspen sawdust under laboratory conditions, with the polymer modifier
was used. The obtained product represented a lignin polyelectrolyte complex with the pronounced surface active properties
at the interfaces.
With the aim to use the biomass from the formed hydrolysates in the developed composite compositions, the new method
of its quantitative isolation by using the complex coagulant consisting from polyaluminium chloride and the coagulant of
a polycation type has been proposed.
By using the appropriated laboratory equipment for polymer processing (extruder, molding machine), the composites
on recycled polypropylene (PP) filled with the modified hydrolysed and the hydrolysed aspen particles, containing the
developed lignin compactabilizer, were made and tested. The obtained results testified the essential improvement in the
mechanical properties of the developed composites in comparison with initial recycled PP.
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TVAIKA SPRĀDZIENA BIORAFINĒRIJAS
PAŠSAISTOŠOS PLĀTŅU KOMPOZĪTMATERIĀLI.
IESPĒJAMĀS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES
SELF-BINDING COMPOSITE BOARDS OF
STEAM EXPLODED WOOD BIOMASS.
PROSPECTS FOR ADVANCEMENT
Janis Gravitis1*, Janis Abolins1,2, Ramunas Tupciauskas1, Martins Andzs1,
Andris Veveris1, Anna Sutka1
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Darba mērķis bija, izmantojot īslaicigu (minūšu) koksnes apstrādi ar augsttemeratūras tvaiku un sekojošu
momentālu reaktora dekompresāciju (t.s. tvaika sprādziena (TS) tehnoloģija) un turpmāko TS masas
karsto presēšanu, iegūt demonstrējamus pašsaistošos, kas nozīmē sintētisko bezlīmju,vidēja bīvuma (VBP)
baltalkšņa sķiedru plātņu paraugus. Rezultāti un to analīze liecina, ka iegūtie baltalkšņa augsta blīvuma
šķiedru plātņu paraugu blīvums, formas stabilitāte (ūdens uzbriešana) atbilst Eiropas Savienības standartu
prasībām. VBP mehāniskās īpašības ir zemākas nekā augsta blīvuma plātnēm (ABP). Mehānisko īpašibu
uzlabošana prasa papildus pētījumus. Būtiska nozīme ir TS materiāla dispersitātei un mitrumam. Novērtēts
presēšanas enerģijas patēriņs. Veikta prognoze par iespējamo pašsaistošos plātņu komercelizāciju Latvijā
pasaules plātņu ražošanas kontekstā.
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. – selfbinding) 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.
Dotajā VPP demonstrētas iespējas iegūt vidēja blīvuma kokskaidu plātnes no mazvērtīgas koksnes, nepielietojot jebkāda
veida līmju komponentus, kas ņemti no fosilajiem resursiem. Tas paver iespēju mazināt Latvijas atkarību no ārzemju,
īpaši Krievijas, resursiem. No globālā viedokļa tas palīdz samazināt siltumnīcas gāzu izmešus un gala rezultātā samazināt
cilvēka izraisīto klimata maiņu. Šādu pieeju pašlaik dēvē par biomasas rafinēšanu (kā aizstāt naftas rafinēriju ar biomasas
rafinēriju). Otrs būtisks faktors- biorafinērija samazina rūpniecisko atkritumu daudzumus un iet virzienā uz bezatkritumu
tehnoloģijām. Tas tiek panākts klasterejot (apvienojot ķekaros) dažādas tehnoloģijas, lai vienas tehnoloģijas atkritumi kļūtu
par izejvielu citām tehnoloģijām. Faktiski tā ir sistēmiska pieeja. Nepieciešams samazināt preses patērēto jaudu (enerģiju/
laika vienībā; kJ/s=KW). Vispār jauda pareizināta ar laiku ir enerģija. Koka plātņu ražošanā summārā jauda sastāv no
vairākiem komponentiem (jauda, kas nepieciešama spiediena iegūšanai; jauda, kas nepieciešama preses temperatūras
sasniegšanai un iegūtās temperatūras iztuēšanai). Analīze rāda, ka pēdējais faktors ir galvenais presēšanas energo-ietilpībā.
Uzlabojot preses rādītājus uzlabojas arī tehnoloģijas enerģētiskais patēriņš.
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Materiāli un metodes
Koksnes paraugi: izmantoti baltalkšņa koksnes (Alnus incana L.) paraugi. 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.
Pašsaistošos plātņu iegūšanas tehnoloģiskā shēma: Tā parādīta 1. attēlā. TS iekārta parādīta 2. attēlā. 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 (baru) 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.

1. Attēls. LVKĶI Biomasas Eko-efektīvas konversijas laboratorijas pašsaistošos plātņu iegūšanas shēma.

Jāatzīmē, ka TS iekārtai izveidota „izšautā” materiāla uzvērēju kaskādes sistēma, kas ietver 4 lineāri savienotus traukus. Tas
palīdz frakcionēt TS dekompresācijas materiālus. Par šo izgudrojumu iegūts patents.

2. attēls. LVKĶI Biomasas Eko-efektīvas konversijas laboratorijas TS iekārtas piemērs.
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Rezultāti
VBP mehānisko īpašību atkarība no presējamā materiāla daļiņu izmēriem: 4. attēls demonstrē sakarību starp VBP blīvumu
un stiepes stiprību perpendikulāri plātnes plaknei, kas raksturo t.s.. iekšējo saišu (internal bonds) videjoto stiprību
(adhezivitāti) plātnē.

3. attēls. Sakarība starp VBP blīvumu un stiepes stiprību perpendikulāri plātnes plaknei. Dažādi pagatavoto presējamo daļiņu
frakciju izmēru apzīmējumi nav atšifrēti. Tie aprakstīti publikācijās un R. Tupčiauskas disertācijā.

Potenciālās pašsaistošos plātņu ražošanas iespējas Latvijā: MDF Yearbook 2008/9 par Latviju uzrāda tikai Jeld-Wen firmu
ar jaudu m3 gadā: 2007 – 50000, 2008 – 50000. Pasaules tirgus milzīgs: 4,1 mil. m3 (Ietver arī ABP). Gan Aizkraukles, gan
Bolderājas uzņēmumi un pasaules tirgus kopumā balstās uz sintētisko līmju izmantošanu. Sekojot Ekonomikas ministrijas
vadlīnijām, pašsaistošos VBP un ABP būtu potenciāls eksporta produkts. Pašlaik viss notiek pētniecības līmenī. Pasaulē par
šo tēmu tikai 5 disertācijas (ieskaitot R. Tupčiauskas). Lai Latvija nenokavētu izrāvienu vajadzētu sākt ar TS pilotiekārtas
izveidni.
1. tabula. Vidēji gadā iegūstamā baltalkšņa koksne no esošajām platībām, sasniedzot ciršanas vecumu

Desmitgades, kurās esošās audzes sasniedz ciršanas vecumu
Sagaidāmais baltalkšņa koksnes ieguvums esošajās audzēs, kt/g.

2009-2018

2019-2028

2029-2038

535

382

343

Balstoties uz baltalkšņa audžu platību 2008. gada inventarizācijas datiem pa atbilstošajām vecuma grupām, novērtētie
ikgadējie vidēji iegūstamie sausās koksnes apjomi optimālajā ciršanas vecumā, ievērojot ilgtermiņa ieguves nosacījumus
apkopoti 1. tabulā [4, 5]. No aplēsēm redzams, ka, plānojot uz vietējiem resursiem balstītu ekonomisko izaugsmi, jāņem
vērā no esošajām audzēm piejamā baltalkšņa koksnes daudzuma samazinājums līdz 2029. – 2038. g. desmitgadei.

Secinājumi
1.

Plātņu mehāniskās īpašības būtiski ietekmē presējamo daļiņu izmērs.

2.

LBP mehāniskās īpašības ir augstākas nekā VBP. Palielinoties plātņu blīvumam, uzlabojas īpašības.

3.

Novērtētas TS pašsaistošos plātņu ražošanas iespējas Latvijā.

Pateicības
Izsakām dziļu pateicību MeKa institūta vadībai par sadarbību.
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SELF-BINDING COMPOSITE BOARDS OF STEAM EXPLODED
WOOD BIOMASS. PROSPECTS FOR ADVANCEMENT
Janis Gravitis1*, Janis Abolins1,2, Ramunas Tupciauskas1, Martins Andzs1,
Andris Veveris1, Anna Sutka1
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia,
University of Latvia, Institute of Atomic Physics and Spectroskopy, Riga, Latvia
*
jgravit@edi.lv
1

2

With account for potential use of local resources of low-quality wood biomass for purposes other than heating, a study of a
possible technological solution to obtain added value wood composite products avoiding application of expensive synthetic
binders the local fast-growing species of grey alder being chosen as the sample material for self-binding wood composite
boards. Apart from economic considerations, conversion of biomass into products of extended usage is ecologically
advantageous reducing the atmospheric carbon dioxide by the amount accumulated in the ligno-cellulosic biomass.
The self-binding capability of wood chips is activated during the process of steam explosion auto-hydrolysis by separating
cellulose fibres and lignin particles serving as the binding agent at heating the steam-exploded mass under pressure up
to the softening temperature of lignin. The effects of the parameters – temperature and duration of steam explosion pretreatment of the row material and hot-pressing parameters – temperature, pressure, and timing of consecutive pressing
cycles on the fibre-board properties have been studied. Results of standard tests of the obtained board samples are shown in
Fig. 4. Mechanical properties and resistance to moisture of the samples are found to be strongly dependent on the particle
size of the raw material. The properties of best samples compare to the requirements of EU standards for commercial
fibreboards.
The annual amount of available grey alder wood biomass limiting the economic growth based on local resources within the
next decades up to 2038 have been assessed on the basis of the inventory of stocks (of dry biomass) and area of the stands
under conditions of sustainable long-term exploitation (Table 1) [4,5].
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POLIURETĀNA PĀRKLĀJUMI AR PAZEMINĀTU DEGAMĪBU
NO TALEĻĻAS POLIOLIEM KOKSNES AIZSARDZĪBAI
POLYURETHANE COATINGS WITH REDUCED
FLAMMABILITY BASED ON TALL OIL POLYOLS FOR
WOOD PROTECTION
Vladimirs Jakušins*, Uldis Stirna, Marija Misāne, Irīna Sevastjanova,
Dzintra Vilsone, Viesturs Zeltiņš, Miķelis Kirpļuks
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
yakushin@edi.lv

Izpētītas mehāniskās un termiskās poliuretānu, kas iegūti no taleļļas un dažām augu eļļām, īpašības, izmantojot
dažādas sintēzes metodes. Noteikti to vidū termiski izturīgākie poliuretāni. Ar koniskās kalorimetrijas
metodi izpētīta ar termiski izturīgiem pārklājumiem pārklātu koka paraugu degamība. Novērtēta arī dotajos
poliuretāna pārklājumos rūpniecisko bromu, hloru un fosforu saturošo reaģētspējīgo antipirēnu IXOL B
251, Saytex RB-79, Levagard 4090 N, PC FR 125 un PC FR 225 pielietošanas efektivitāte. Novērtēta arī tādu
antipirēnu pielietošanas efektivitāte poliuretānos, kas termiski sadalās un uzpūšas: amonija polifosfāts,
pentaeritrīts, melamīns un melamīnfosfāts. Konstatēts, ka no visiem reaģētspējīgiem antipirēniem visvairāk
pārklājumu, kas iegūti no taleļļas polioliem, degamību samazina fosforu saturošs reaģētspējīgs Levagard 4090
N. Amonija polifosfāts, melamīnfosfāts un tā kombinācijas ar melamīnu arī efektīvi samazina poliuretānu
degamību. Dūmu izdalīšanās no poliuretānu pārklājumiem ar antipirēniem, kas termiski sadalās vai uzpūšas,
lielāka nekā pārklājumiem ar antipirēna Levagard 4090 N piedevu.
Lai paaugstinātu koksnes ilgmūžību un izturību dažādos apstākļos, izmanto aizsargpārklājumus. To vidū poliuretāna
pārklājumi izceļas ar augstiem mehāniskiem rādītājiem, labu adhēziju un izturību dažādās vidēs. Pēdējā laikā arvien vairāk
uzmanības veltīts poliuretānu pārklājumiem uz poliolu bāzes, kas sintezēti no atjaunojamām izejvielām. Tai skaitā tika
piedāvātas dažādas poliolu sintēzes metodes no taukskābes saturošām augu eļļām. Galvenais trūkums poliuretāniem, kas
iegūti no šiem polioliem, ir to degamība. Lai samazinātu poliuretānu degamību, var pielietot dažādus antipirēnus.
Šajā darbā tika veikta poliuretānu, kas iegūti no dažādiem polioliem uz taleļļas, kā arī dažu augu eļļu bāzes, īpašību
salīdzināšana. Tika novērtēta rindas rūpniecisko fosforu un halogēnus saturošo antipirēnu izmantošanas efektivitāte.
Salīdzinājumam tika novērtēta antipirēnu, kas uzpūšas, pielietošanas efektivitāte poliuretānos. Konstatēti antipirēnu veidi,
kuri vislielākā mērā samazina poliuretānu, kas iegūti no taleļļas un citu eļļu taukskābju esteriem, degamību.

Materiāli un metodes
Poliolu sintēzei pamatā izmantoja destilētu taleļļu: markas FOR2, FOR10, FOR20, FOR30 ar sveķskābju saturu no 2 līdz
30% (Forchem OY, Somija). Papildus poliolu sintēzei izmantoja saulespuķu eļļu (Volgodonsk oil factory, Krievija), rapšu eļļu
(Iecavnieks, Latvija) un rīcineļļu (Alberdingk Boley GmbH, Vācija). Taukskābju esterifikācijai (augu eļļu pāresterifikācijai)
izmantoja dietanolamīnu (Huntsman Holland, Holande), trietanolamīnu (BASF SE, Vācija) un trimetilolpropānu (SigmaAldrich Chemie GmbH, Vācija).
Poliuretānu iegūšanai izmantoja izocianātus uz difenilmetandiizocianāta (MDI) bāzes: Polyisocyanate Voratec SD 100
(NCO grupu saturs – 31,5%, funkcionalitāte 2,7) no Dow Deutschland GmbH (Vācija) un Suprasec® 2651 (NCO grupu
saturs – 32,0%, funkcionalitāte 2,3) no Huntsman Polyurethanes (Beļģija).
Lai samazinātu poliuretānu degamību, izmantoja bromu, hloru un fosforu saturošus reaģētspējīgus antipirēnus: IXOL B
251 (Solvay), Saytex RB-79 (Albemarle), Levagard 4090 N (LANXESS), PC FR 125 un PC FR 225 (Nitroil Performance
Chemicals GmbH, Vācija). Pamata elementu saturs un citi antipirēnu raksturojumi parādīti 1. tabulā.
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1. tabula. Reaģētspējīgo antipirēnu specifikācija.

Antipirēns

OH skaitlis,
mg KOH/g

IXOL 251

330

Saytex RB-79

P, %

Cl, %

Br, %

M

6.9

31.5

508

45.0

628

200-235

Levagard 4090 N

443

12.1

255

PC FR 125

125

17.5

770

PC FR 225

225

9.0

20.0

620

Bez tam izmantoja antipirēnus, kas termiski sadalās vai uzpūšas: amonija polifosfāts Exolit® AP 422 (Clariant International
Ltd, BU Additives); pentaeritrīts 98% ALDRICH (Sigma-Aldrich Co. LLC.); melamīns 99% ALDRICH (Sigma-Aldrich Co.
LLC) un melamīnfosfāts (Tianjin Aokatet Chemical Co, Ltd. Ķīna).
Sintēzes metodikas un iegūto poliolu īpašības, kā arī poliuretānu pārklājumu, kas satur reaktīvos antipirēnus un arī
antipirēnus, kas termiski sadalās un uzpūšas, iegūšanas metodikas detalizēti aprakstītas darbos [4-7].
Iegūto poliolu un poliuretānu ķīmisko struktūru identificēja no IS-spektriem, izmantojot Spectrum One FT-IR spektrometru
ar ATR polarizācijas piederumu (no PerkinElmer Inc).
Poliuretānu pārklājumu savstarpējai salīdzināšanai tika noteikti: 1. stiprība, elastības modulis un pagarinājums stiepē pēc
ASTM D 882-10 standarta ar universālo raujamo mašīnu Zwick/Roell DO–FB0.5TS (500 N) ar TestXpert programmu;
2. stiklošanās temperatūra pēc ISO 11357-2:1999 standarta ar diferenciālo skanējošo kalorimetru DSC 823e METTLER
TOLEDO slāpekļa atmosfērā; 3. termiskā izturība ar termogravimetrisko analīzes metodi ar TGA/SDTA 851e METTLER
TOLEDO gaisa plūsmā 20 cm3/min; 4.siltuma izdalīšanās ātrums un citi standarta rādītāji ar koniskā kalorimetra metodi pēc
LVS ISO 5660-1:2005 un ISO/TR 5660-3:2003 standartiem pie siltuma starojuma 35 kW/m2, izmantojat Cone Calorimeter
FTT (Fire Testing Technology Ltd).
Pēdējai pārbaudei tika izmantoti sausas priedes koka standartu paraugi 100×100 mm ar biezumu 16 mm un tiem uzklātu
poliuretānu pārklājumu ar vidējo biezumu 250-300 mkm.
Detalizēti šie pētījumi, kā arī citas poliolu un poliuretānu papildus pārbaudes un analīžu metodes aprakstītas darbos
[4-7]. Blīvuma noteikšanai bija izmantots gāzes piknometrs Gas Pycnometer AccuPyc 1340 (Micrometrics Instrument
Corporation).

Rezultāti
Darbu pirmajā etapā tika iegūti polioli, kuru sintēzei nevajag ļoti augstas temperatūras un kuri istabas temperatūrā
nekristalizējas. Tie ir polioli, kas iegūti no attiecīgo eļļu taukskābēm un etanolamīniem (trietanolamīna un dietanolamīna).
Šo poliolu sintēzes temperatūras attiecīgi bija 180°C un 150°C. No šiem polioliem tika iegūti divu veidu poliuretāni:
poliesteruretāni (no trietanolamīna esteriem) un poli(uretānamīdi) (no taukskābju dietanolamīdiem). Salīdzinot
poliuretānu raksturojumus, kas iegūti no dažādām eļļām, parādīts, ka poliesteruretāni termiski stabilāki nekā līdzīgie
poli(uretānamīdi) [1, 5]. No otras puses, izturība un stiepes elastības modulis poli(uretānamīdiem) vairākas reizes augstāks
par izturību un elastības moduli analogiem poliesteruretāniem [2, 5]. Poliuretānu izturība un elastības modulis augstāks, jo
lielāks OH grupu saturs poliolā [6]. Tāpēc līdzīgu materiālu vidū lielāka izturība bija poliuretāniem no rīcineļļas (1. attēls).
Tomēr, ņemot vērā poliesteruretānu augstāku termostabilitāti, tieši tie tika izvēlēti tālākai modifikācijai ar dažādiem
antipirēniem. Sākumā tika izpētīti poliesteruretāni ar dažādu reaktīvo antipirēnu piedevu [4]. Antipirēnus sintezētajos
poliolos pievienoja attiecībās 1:1. Šo poliuretānu termogravimetriskā (TG) analīze parādīja, ka ne vien temperatūra, pie
kuras noslēdzošajā posmā destrukcijai ir maksimālais ātrums, bet arī koksa atlikums pie 700°C ne vienmēr proporcionāls
fosfora, broma, vai hlora procentuālajam saturam poliuretānā un būtiski atkarīgs no antipirēna ķīmiskās struktūras. Daļēji,
vislielākais koksa atlikums tika konstatēts poliesteruretāniem ar fosforsaturoša antipirēna Levagard 4090 N piedevu.
TG analīzes dati par poliuretāna koksa atlikumu zināmā mērā korelējas ar koka paraugu, kas pārklāti ar poliuretānu
pārklājumiem, degamības pētījumiem. Labākos rādītājus pēc pārbaudes uz koniskā kalorimetra tāpat uzrādīja paraugi
ar poliuretāna pārklājumu ar fosforsaturoša antipirēna Levagard 4090 N piedevu. Pie tam, tādi degamības parametri
kā kopējais siltuma izdalīšanās daudzums (THR), gan kopējā dūmu izdalīšanās (TSR), gan siltuma izdalīšanās ātruma
maksimums (PHRR), gan maksimālais vidējais siltuma emisijas ātrums (MARHE) šiem paraugiem izrādījās būtiski zemāki
nekā parametri paraugiem ar poliuretāna pārklājumu (PEU) bez antipirēniem (2. tabula).
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1. attēls. Poliolu OH skaitļa ietekme uz stiepes elastības Moduli poliesteruretāniem (TEA) un
poli (uretānamīdiem) (DEA) no rapšu (R), saulespuķu (S) un rīcineļļas (C).
2. tabula. Degamības parametri poliesteruretāniem uz taleļļas bāzes ar reaģētspējīgiem antipirēniem.

Poliuretāns/antipirēns

PEU

Ixol

Levagard

FR 125

FR 225

THR [MJ/m ]

151,5

129,9

120,1

122,4

130,2

358

156

95,0

223

266

344

257

233

302

275

149,2

99,1

80,2

91,2

101,4

2

TSR [m /m ]
2

2

PHRR [kW/m ]
2

MARHE [kW/m ]
2

Līdzīgi rezultāti tika iegūti arī poliuretānu pārklājumiem no saulespuķu un rīcineļļas esteriem [4]. Pie kam šo poliuretānu
degamības parametru absolūtie lielumi maz atšķiras no poliuretānu, kas iegūti no taleļļas esteriem, degamības parametriem.
Tā kā taleļļas poliolam ir mazāka viskozitāte, tad sakarā ar to nākošā eksperimentu sērija tika veikta ar antipirēniem, kas
termiski sadalās un uzpūšas.
Bija izpētīta gan individuālo antipirēnu koncentrācijas ietekme uz poliuretānu degamību, termiskām un mehāniskām
īpašībām, gan dažādu pāra un trīskāršo antipirēnu kombināciju ietekme pie pastāvīgas 25% antipirēnu koncentrācijas
[7, 9].
3. Tabula. Degamības parametri poliesteruretāniem uz taleļļas bāzes ar antipirēniem (25%).

Poliuretāns/antipirēns

APP

Mel

MelP

APP/Mel 3:1

APP/MelP 3:1

THR [MJ/m ]

127,1

128,0

126,5

122,7

97,1

TSR [m /m ]

449

274

321

372

306

PHRR [kW/m2]

160

300

160

165

131

92,1

122

92,0

84,7

66,3

2

2

2

MARHE [kW/m ]
2

Izejot no tādiem parametriem kā kopējais siltuma izdalīšanās daudzums, siltuma izdalīšanas ātruma maksimums un
maksimālais vidējais siltuma emisijas ātrums, tāda veida poliuretāniem visefektīvākie antipirēni izrādījās amonija
polifosfāts (APP) un melamīnfosfāts (MelP). Vēl lielāku efektu radīja divu antipirēnu APP/Mel = 3:1 un APP/MelP = 3:1
kombinācija (3. tabula). Tomēr dūmu izdalīšanās no pārklājumiem ar dispersiem antipirēniem pietiekoši augsta. Vismazākā
dūmu izdalīšanās bija pārklājumiem ar melamīnu (Mel). Pentaeritrīts (PER), kā koksa formējošais elements, gan pats
par sevi, gan dubultkombinācijās ar amonija polifosfātu būtiski nesamazināja poliesteruretānu degamību. Arī trīskāršo
kombināciju APP/PER/Mel pielietošana dažādās attiecībās nedeva būtisku paraugu degamības samazinājumu, salīdzinot ar
poliuretāniem, kuri satur augšminētās individuālās un divkāršās antipirēnu, kas termiski sadalās un uzpūšas, kombinācijas.
Lai iegūtu visus augstākminētos pārklājumus, papildus tika izmantots šķīdinātājs, piemēram, toluols. Kvalitatīvu pārklājumu
iegūšana bez šķīdinātājiem ir apgrūtināta dotā veida poliesterpoliolu augstās katalītiskās aktivitātes un to relatīvi augstās
viskozitātes dēļ.
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Ar nolūku atteikties no šķīdinātāja pielietošanas, izgatavojot pārklājumus, darba noslēdzošajā etapā tika izstrādāta
trimetilolpropāna, taleļļas un citu taukskābju esteru sintēzes metodika. Pirmie veiktie eksperimenti parādīja, ka
poliuretāniem, kas iegūti no jaunajiem polioliem, īpašības tuvas agrāk izpētītajiem poliuretāniem.

Secinājumi
Visvairāk, poliuretāna pārklājumu no taleļlas polioliem, ko pielieto koksnes aizsardzībai, degamību un dūmu izdalīšanos
samazina fosforu saturošs reaģētspējīgs antipirēns Levagard 4090 N.
Antipirēnu: amonija polifosfāts, melamīnfosfāts un amonija polifosfāts/melamīns un amonija polifosfāts/melamīnfosfāts,
kombinācijas, kas termiski sadalās vai uzpūšas, arī efektīvi samazina poliuretāna degamību, toties dūmu izdalīšanās šiem
pārklājumiem lielāka nekā pārklājumiem ar antipirēnu Levagard 4090 N.
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POLYURETHANE COATINGS WITH REDUCED FLAMMABILITY
BASED ON TALL OIL POLYOLS FOR WOOD PROTECTION
Vladimirs Yakushin*, Uldis Stirna, Maria Misane, Irina Sevastyanova,
Dzintra Vilsone, Viesturs Zeltins, Mikelis Kirpluks
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia
*
yakushin@edi.lv

Polyurethane coatings are among the most efficient coatings for wood protection. They can be obtained also from fatty
acids of different oils, which are a renewable raw material. The main drawback of such polyurethanes is their flammability.
In the present work, the efficiency of using flame retardants of two different types in polyurethanes based on tall and
some vegetable oils is evaluated. reactive bromine-, chlorine- and phosphorus-containing flame retardants: IXOL B 251
(Solvay), Saytex RB-79 (Albemarle), Levagard 4090 N (LANXESS) and PC FR 125 or PC FR 225 (Nitroil Performance
Chemicals GmbH, Germany) belonged to the first type. intumescent flame retardants: Ammonium polyphosphate Exolit®
AP 422 (Clariant International Ltd, BU Additives), Pentaerythritol 98% ALDRICH (Sigma-Aldrich Co. LLC.), Melamin
99% ALDRICH, (Sigma-Aldrich Co. LLC.) and Melamine phosphate (Tianjin Aokatet Chemical Co, Ltd. China) belonged
to the second type.
A comparative study of two types of polyurethanes based on two types of polyols: esters of oils and triethanolamine, and
diethanolamides of these oils had been preliminarily carried out. It has been found that polyester urethanes based on esters
of oils and triethanolamine are thermally more stable than the similar poly(urethane amides). Poly(urethane amides), on
the other hand, have higher mechanical characteristics. However, taking into account the higher thermal stability of polyester
urethanes, exactly those were chosen for the further modification with flame retardants.
The thermogravimetric analysis of polyester urethanes with the addition of different reactive flame retardants has shown that,
for such a type of polyurethanes, the most efficient flame retardant is the phosphorus-containing flame retardant Levagard
4090 N. Polyurethanes with the addition of Levagard 4090 N have both the highest temperatures of the maximum rate of
weight loss for the final steps of decomposition and the highest char yield at 700 °С.
The best parameters in the tests of wood samples with the polyurethane coating on a cone calorimeter were also found for
the polyurethanes with the addition of the phosphorus-containing reactive flame retardant Levagard 4090 N. In terms of
total heat release (THR), total smoke release (TSR), and peak of heat release rate (PHRR), the maximum average rate of heat
emission (MARHE) for those samples appeared to be much lower than the parameters of the samples with a polyurethane
coating without flame retardants.
Because the ester polyol of tall oil had the lowest viscosity, then exactly with it the following series of experiments with
intumescent flame retardants was carried out. The effect of both the concentration of individual intumescent flame retardants
on the flammability, thermal and mechanical properties of the polyester urethanes based on tall oil, and the different double
and triple combinations of intumescent flame retardants at a constant concentration of 25% of the flame retardant was
investigated.
In terms of the total heat release, peak of heat release rate, and maximum average rate of heat emission for the given type
of polyurethanes, Ammonium polyphosphate (APP) and Melamine phosphate (MelP) appeared to be the most efficient
flame retardants. Still the higher effect was exerted by the combinations of the two flame retardants: APP/Mel = 3:1 and
APP/MelP = 3:1. However, the total smoke release of the coatings with intumescent flame retardants was sufficiently great.
The coatings with the addition of Melamine (Mel) had the lowest total smoke release. The use of triple combinations of
APP/PER/Mel (where PER - Pentaerythritol) in different ratios did not give any considerable decrease in the flammability
of the samples, in comparison with the polyurethanes, containing the specified individual and double combinations of
intumescent flame retardants.
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TERMISKI MODIFICĒTAS LAPKOKU KOKSNES
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS
SERVICE PROPERTIES OF THERMALLY MODIFIED
DECIDUOUS WOOD
Ingeborga Andersone*, Bruno Andersons, Ilze Irbe, Jeļena Čirkova, Dace Cīrule, Ņina
Kurnosova, Anna Janberga, Vladimirs Biziks, Juris Grīniņš, Andis Antons
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga,Latvia
*
brunoan@edi.lv

Pasaulē pieaug tendence plašāk dzīves telpā izmantot dabiskos materiālus, t.sk. koksni. Vietējo lapkoku koksnes
plašāka izmantošana ļauj taupīt skujkoku celtniecības koksnes resursus un samazināt tropu mežu izciršanu.
Lapkoku koksnes ilgizturības īpašību uzlabošana ir būtisks aspekts tās pielietošanas paplašināšanai. Termiskā
modifikācija ir salīdzinoši ekoloģiska alternatīva biocīdiem šī mērķa sasniegšanai. Darba mērķis: noskaidrot
pie optimizētiem apstākļiem hidrotermiski modificētas mīkstās (alkšņa) lapkoku koksnes ekspluatācijas
īpašības un pielietojumu; izvērtēt cietās lapkoku koksnes (oša) hidrotermiskās modifikācijas (HTM)
iespējas. Izpētei izvēlētās HTM metodes būtība ir vienpakāpes koksnes apstrāde pie paaugstināta spiediena
ūdens tvaika vidē. Veiktie eksperimenti apliecina, ka lapkoku koksnes ilgizturības īpašību uzlabošanai ar šo
metodi nepieciešamas zemākas temperatūras, salīdzinot ar citiem TM paņēmieniem. Modifikācijas rezultātā
būtiski uzlabojas alkšņa un īpaši oša izturība pret koksnes sēnēm, pieaug hidrofobitāte (samazinās ūdens
tvaiku un kapilārā ūdens uzsūkšana), pieaug izmēru stabilitāte (par 50-60% mazāka uzbriešana/rukums),
modificētas koksnes virsmā mazāk iesūcas ūdens (lielāks slapināšanas leņķis). Vides faktoru (temperatūra,
nokrišņi, saules starojums) ietekmē modificētas koksnes brūnā krāsa bālē. Dekoratīvo īpašību saglabāšanai
nepieciešami speciāli pārklājumi.
Eiropā pieaug pieprasījums pēc atjaunojamiem, ekoloģiskiem materiāliem dzīves vidē, vērojama tendence plašāk izmantot
koksni, t.sk. vietējās sugas. Tajā pat laikā samazinās kvalitatīvas skujkoku koksnes pieejamība, ar stingrāku kontroli tiek
ierobežots tropu koksnes imports. Mīksto lapkoku koksnes praktisku izmantošanu celtniecībā un būvniecībā ierobežo
ne tikai fizikālās īpašības, bet arī zemā izturība pret bioloģisko noārdīšanos (zemākā - 5.izturības klase, atbilstoši LVS EN
350-2 klasifikācijai). Uzlabojot ilgizturības īpašības, ar šo koksni daļēji iespējams aizvietot celtniecībā tradicionāli lietoto
skujkoku koksni, veicinot pēdējās pieejamību, piemēram, nesošām konstrukcijām. Plašā aspektā vietējās koksnes plašāka
izmantošana samazina deforestāciju, īpaši tropu mežos, sekmē oglekļa sekvestrāciju, mazinot globālo sasilšanu. Pēdējos
gados arī Latvijā vērojami centieni plašāk izmantot mīksto lapkoku koksni augstākas pievienotās vērtības produkcijas
ražošanai, taču šīs iespējas nav vēl pilnībā apzinātas. Biocīdu lietošanas ierobežojumu rezultātā kā alternatīva koksnes
ilgizturības uzlabošanai izstrādātie modifikācijas procesi, no vienas puses, iekarojuši stabilu vietu kokrūpniecībā un tirgū,
no otras – turpina attīstīties un pilnveidoties. Termomodifikācija ir salīdzinoši ekoloģisks paņēmiens, lai iegūtu jaunu,
kvalitatīvu, konkurētspējīgu materiālu ar uzlabotām, būtiski no izejmateriāla atšķirīgām īpašībām. Pie salīdzinoši zemām
temperatūrām koksnē noritošie ķīmiskie procesi būtiski izmaina tās sastāvu un struktūru, uzlabo kalpošanas īpašības
(bioizturību, hidrofobitāti, izmēru stabilitāti). Termokoksne pielietojama interjerā (sausos, mitros apstākļos) un āra vidē
(CEN/TS 15679:2007). Tā nesatur kaitīgus savienojumus, tādēļ ir vienkārši utilizējama kalpošanas laika beigās, ir potenciāli
ekoloģisks materiāls no ražošanas, izmantošanas un utilizācijas viedokļa. Modificētas koksnes tirgus ik gadu paplašinās,
līdzās ES aptverot Krieviju, Ziemeļ- un Dienvidameriku, Āzijas valstis. Latvijā kā perspektīva vērtējama termiski modificētas
vietējo lapkoku koksnes izmantošana būvniecībā.
Darba mērķis: noskaidrot pie optimizētiem apstākļiem hidrotermiski modificētas mīkstās (alkšņa, Alnus incana) lapkoku
koksnes ekspluatācijas īpašības un pielietojumu; izvērtēt cietās lapkoku koksnes (oša Fraxinus excelsior) hidrotermiskās
modifikācijas iespējas.

Materiāli un metodes
Mūsu izpētei izvēlētās hidrotermiskās modifikācijas (HTM) priekšrocība ir lēts apstrādes aģents (ūdens tvaiks) un
vienpakāpes process. HTM veikta firmas WTT (Dānija) laboratorijas eksperimentālajā iekārtā. Koksnes paraugus ar
mitrumu 6-8% un izmēriem 20x100x1000 mm ievieto autoklāvā un veic apstrādi pie izvēlētās temperatūras. Modifikācijas
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procesam ir trīs etapi: temperatūras paaugstināšana līdz modifikācijas temperatūrai, izturēšana pie tās, atdzesēšana. Kopējais
procesa ilgums 26-30 stundas. Izvēlētie modifikācijas režīmi 160oC/3 h, 170oC/1 h. Procesa gaitā spiediens atkarībā no
temperatūras sasniedz 0,6 – 0,8 MPa.
Noteiktas mitruma (LVS EN 322), masas un blīvuma izmaiņas, analizētas izejas un modificētas koksnes fizikālās īpašības
(ūdens tvaiku sorbcija-desorbcija, kapilārā ūdens uzsūkšanās, koksnes pretuzbriešanas efektivitāte, virsmas slapināšanas
leņķi, virsmas enerģija). Paraugiem noteikta Brinella cietība (LVS EN 1534:2001), statiskās un triecienlieces stiprība
(DIN 52 189), izturība pret trupes sēnēm (LVS EN 113 un LVS EN 84). Ar ķīmiskām metodēm analizētas komponentu
izmaiņas: acetonā šķīstošās ekstraktvielas, Klāsona lignīns atbilstoši ASTMD 1106-96, celuloze ar Kiršnera-Hofera
metodi. Ar instrumentālām metodēm pētītas sastāva un funkcionālo grupu izmaiņas (FTIR,TGA, DSC, Py-GC/MS) un
mikrostruktūras pārvērtības (SEM). Analizēts apstrādē radušos kondensātu ķīmiskais sastāvs (tannīni, cukuri, skābes,
ēsteri). Fotometriski noteiktas koksnes optiskās īpašības (CIELAB krāsu modelis). Veikta paraugu novecināšana kamerā
(LVS EN 927-3) un āra stendos (LVS EN 927-6). Izvērtēti 3 gadus ilgā bloka testa rezultāti (bioloģiskais apaugums, lieces
stiprība un elastības modulis).

Rezultāti
Pasaulē mīkstās lapkoku koksnes (īpaši alkšņa) termiskā modifikācija pētīta salīdzinoši maz. Kā optimālie režīmi lapkoku
(apses, bērza, oša) koksnes termomodifikācijai tiek rekomendēta apstrāde vairāku stundu garumā pie temperatūras no 180
līdz 220oC. Iepriekšējās VPP ietvaros esam atraduši, ka šie režīmi ir pārāk skarbi un rada nepieļaujamu koksnes struktūras
degradāciju. Šī projekta uzdevums bija ekspluatācijas īpašību izpēte un salīdzināšana HTM alksnim, modificētam pie
diviem potenciāli optimāliem režīmiem 160oC/3 h (turpmāk 160/3) un 170oC/1 h (turpmāk 170/1). Salīdzinot ar 160/3,
režīmā 170/1 modificētiem paraugiem ir par ~15% lielāki masas zudumi un blīvuma samazinājums, par ~14% zemāka
statiskās un triecienlieces stiprība. Masas zudumi pret nemodificētu koksni ir attiecīgi 11,6% (160/3) un 13,6% (170/1),
lieces stiprība samazinās par 30% (160/3) un 40% (170/1). Brinela cietības samazināšanās 35-40% ir līdzīga pie abiem
režīmiem modificētai koksnei. Termoapstrādes rezultātā, samazinoties hemiceluložu daudzumam koksnē un palielinoties
relatīvajiem celulozes un lignīna daudzumiem, samazinās koksnes hidrofilitāte. Mitruma un kapilārā ūdens uzsūkšana
lielā mērā nosaka paraugu izmēru stabilitāti mainīgos vides apstākļos. Salīdzinot ar nemodificētu koksni, HTM alksnim
ir vairāk nekā 2 reizes zemāks līdzsvara mitrums (attiecīgi 18% un 7-8% pie RM 98%), vidēji par 30% zemāka kapilārā
ūdens uzsūkšana un par 40% mazāka tilpuma uzbriešana (tests ietver pilnu piesūcināšanu ar ūdeni un žāvēšanu 5 ciklos).
Jau pēc 3.cikla modificētas koksnes izmēri ir stabilizējušies un nākošos ciklos vairs nepalielinās [1]. Sorbcijas dati liecina,
ka modificētam alksnim par 45-55% samazinās ūdens tvaikiem pieejamā virsma, bet ūdens piliena virsmas slapināšanas
leņķis pieaug vairāk nekā 1,5 reizes (54o izejas koksnei, 90o modificētai), resp., apstrādē koksnes virsma kļūst hidrofobāka.
Atšķirība starp leņķa lielumiem 160/3 un 170/1 koksnei ir neliela (`~2o) [2]. Virsmas brīvās enerģijas noteikšanai izmantots
ūdens, glicerīns un formamīds. Atrasts, ka detalizētāko informāciju koksnei iegūst, rezultātu matemātiskai apstrādei
izmantojot Ovena-Vendta un Vu teorijas. Modifikācijas temperatūras paaugstināšana samazina alkšņa koksnes virsmas
enerģiju, īpaši tās polāro (bāzisko) komponentu, kamēr dispersais komponents mainās mazāk un ir dominējošs [3]. Iegūtie
dati ļauj secināt, ka modificētās koksnes virsmas apstrādei piemērotāki sastāvi ar nepolāriem šķīdinātājiem, kas jāņem vērā,
izvēloties virsmas pārklājumu komponentus, t.sk. virsmas aktīvās vielas penetrācijas uzlabošanai. Līdzās fizikālo īpašību
uzlabojumam būtiska nozīme ir termokoksnes bioizturībai. Laboratorijas bioloģiskie testi veikti atbilstoši standartiem pirms
(LVS EN 113) un pēc izskalošanas (LVS EN 84) ar divām brūnās trupes un vienu baltās trupes sēni. Termiski modificētu
alksni visintensīvāk noārda baltās trupes sēne Trametes versicolor un brūnās trupes sēne Postia placenta. Lai sasniegtu
2.izturības klasi, alksnis hidrotermiski jāmodificē režīmā 170oC/1 h (1. attēls).

1. attēls. HTM alkšņa bioizturība pret trīs trupes sēnēm atbilstoši EN 113 un EN 84. Apzīmējumi:
C.p. – C. puteana, P.p. – P.placenta, T.v. – T. versicolor.
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Pēc izskalošanas ūdenī būtiski samazinās termokoksnes izturība pret baltās trupes sēni T.versicolor. Tātad, ja koksne tiks
ilgstoši pakļauta ūdens iedarbībai, tās bioizturība pakāpeniski samazināsies. Turpretī pēc izskalošanas pieaug HTM alkšņa
izturība pret brūnās trupes sēni P.placenta. Acīm redzot, koksnē termiskajā apstrādē veidojas ūdenī šķīstoši savienojumi,
kuri veicina vai kavē koksnes sēņu augšanu [4]. Šo novērojumu izpratnei analizēts koksnes ūdens ekstraktu un autoklāva
kondensātu sastāvs. Ūdens ekstraktos galvenie komponenti ir etiķskābe, skābeņskābe un furfurols. Autoklāva kondensāti
satur pārsvarā ogļūdeņu degradācijas produktus (furāna atvasinājumus, levulīnskābi) un lignīna izmaiņu rezultātā radušos
savienojumus (siringila, gvajacila un vanilīna atvasinājumus) [5]. Viens no iemesliem atšķirīgai modificētas koksnes
bioloģiskai noārdīšanai ar dažādām sēnēm pēc izskalošanas varētu būt zemmolekulārie fenola savienojumi, kuri, veidojot
kompleksus ar dzelzi, var ietekmēt koksnes bionoārdīšanās mehānismus. Eksperimentāli apstiprināts, ka kontaktā ar
modificētu alksni mainās trupes sēņu enzīmu producēšanas dinamika un apjoms [6]. Testos ar krāsojošām sēnēm (zilējumu,
pelējumu) uz modificētajiem paraugiem bija uzaudzis balts micēlijs, ko varēja viegli notīrīt, zem tā koksnes virsma nebija
iekrāsojusies. Tas liecina, ka HTM neaizkavē iekrāsojošo sēņu attīstību uz koksnes virsmas, taču substrāts nenodrošina
optimālus augšanas apstākļus sēņu sporu veidošanai. Sadarbībā ar Getingenes universitāti veiktais bloka tests 3 gadu
garumā apliecina, ka augstāka modifikācijas temperatūra nodrošina labāku izturību pret mikroorganismu attīstību vidē ar
mainīgu mitrumu. Secinām, ka ieteicama modificēšanas parametru izvēle atkarībā no paredzamajiem koksnes kalpošanas
apstākļiem: pie lielākas sagaidāmās mehāniskās slodzes optimāls režīms ir 160/3, apstākļos ar augstāku mikroorganismu
apdraudējumu (regulāri mitra vide) – 170/1.
Lai noskaidrotu HT modificētas koksnes īpašību (t.sk. dekoratīvo) saglabāšanos ekspluatācijas apstākļos, veikta koksnes
novecināšana laboratorijas kamerā un āra stendos. Kamerā tests veikts 1000 stundas, kontrolējot izmaiņu dinamiku pēc
500 stundām. Pēc novecināšanas kontroles un HTM paraugiem ir līdzīga, zema krāsainība (tie ir pelēcīgi). HTM 160/3 un
170/1 savā starpā pēc krāsas būtiski neatšķiras ne pirms, ne pēc novecināšanas (DEab~ 1,5). Visi paraugi pirms mākslīgās
novecināšanas krāsas ziņā ir relatīvi homogēni, bet pēc novecināšanas modificēto paraugu krāsa ir vienmērīgāka, salīdzinot
ar neapstrādātiem paraugiem. Modificēta koksne nesaglabā brūno krāsu arī āra apstākļos – pēc 1 gada āra stendos tā
kļuva pelēka. Novecināšanas testu rezultāti liecina, ka HTM alkšņa koksnes krāsa ir nenoturīga, tā mainās UV starojuma
un mitruma ietekmē. Pārbaudīta virsmas aizsardzības iespēja ar rūpnieciskiem plēvi neveidojušiem, caurspīdīgiem
pārklājumiem. Noskaidrots, ka nemodificētai koksnei paredzētie tirgus produkti slikti pasargā HTM alkšņa dekoratīvās
īpašības āra vidē, pie tam laboratorijas novecošanās testi ar UV starojumu rada no dabīgās saules gaismas atšķirīgas
izmaiņas. Tas nozīmē, ka HTM koksni būtiski ietekmē arī saules starojuma redzamās gaismas daļa, tādēļ jāveido īpaši
pārklājumi, kas varētu būt tālākais izpētes uzdevums.
Oša koksnei, salīdzinot ar alksni, ir lielāks blīvums un stiprība. Lai atrastu optimālos apstrādes parametrus, oša koksnes
modificēta temperatūru intervālā 140-180oC. Salīdzinot potenciāli optimālos režīmus 160/3 un 170/1, vērojams būtisks
masas zudumu pieaugums (9% pie 160/3 un 16,5% pie 170/1). HTM samazina oša līdzsvara mitrumu (pie RH 98% 18%
nemodificētai, 8% HTM koksnei). Pretuzbriešanas efektivitāte pie režīma 160/3 ir 49%, pie 170/1 58%, tā ir par 10%
augstāka nekā alksnim, iespējams, augstāka koksnes blīvuma dēļ („stingrāka” struktūra). Jau pēc 2.cikla tiek sasniegtas
uzbriešanas vērtības, tuvas maksimālajām līdzsvara vērtībām. Kapilārā ūdens uzsūkšana modificētam osim strauji (par
vairāk kā 65%) samazinās, pieaugot temperatūrai līdz 160oC, tālāka samazināšanās neliela (10-15%, temperatūrai pieaugot
par 10oC). Šo atšķirību iemeslu izpratnei starp mīksto (alksnis) un cieto (osis) lapkoku koksni nepieciešama tālāka izpēte.
Pieaugot HTM temperatūrai, oša cietība samazinās – par 30% pie potenciāli optimāliem apstākļiem modificētam osim,
par <40% pie 180oC/1h modificētai koksnei. Pie zemām modifikācijas temperatūrām oša elastības moduļa vērtības pieaug,
maksimālos lielumus sasniedzot pie režīma 160/1, pie augstākām temperatūrām pakāpeniski samazinās un pie 180/1
modificētai koksnei ir līdzīgas nemodificētai koksnei. HTM oša lieces stiprība līdz ar apstrādes intensitāti samazinās, pie
potenciāli optimāliem režīmiem par ~20%, pie 180/1 – par ~30% zemāka kā nemodificētai koksnei. Osis, salīdzinot ar
mīksto lapkoku koksni, HTM procesā izmainās mazāk un saglabā salīdzinoši labas stiprības īpašības [7].
Pieaugot HTM apstrādes temperatūrai/laikam, koksnē pieaug ekstraktvielas, relatīvie celulozes un lignīna daudzumi,
bet samazinās pārējie komponenti (galvenokārt hemicelulozes). Apstrādes temperatūrai pieaugot no 140oC līdz 180oC,
kopējais savienojumu daudzums autoklāva kondensātos alksnim pieaug ~6, osim ~11 reizes, acīm redzot, atšķirīgu siltuma
un masas (ūdens tvaika, komponentu degradācijas produktu) pārneses procesu dēļ (atšķirīgs blīvums, komponentsastāvs
un anatomiskā uzbūve)s. Režīms 160/3 HTM osim nodrošina 2., bet 170/1 – 1.izturības klasi ( masas zudumi pēc sēņu
iedarbības < 5%).

Secinājumi
1.
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Hidrotermiskās modifikācijas ceļā var būtiski uzlabo mīkstās lapkoku koksnes (alkšņa) ilgturības īpašības.
Pie režīmiem 160oC/3h un 170oC/1h modificētam alksnim ir līdzīgas fizikālās īpašības: līdzsvara mitrums,
kapilārā ūdens uzsūkšana, virsmas hidrofobitāte un Brinela cietība. Režīmā 170oC/1h modificētam
alksnim ir par ~12% augstāka formas stabilitāte un par ~10% zemāka lieces stiprība, salīdzinot ar 160/3.

Mežs

2.

Apstrāde 160oC/3h nodrošina alksnim tikai 3.izturības klasi pret agresīvākajām termokoksni noārdošajām trupes
sēnēm (Poria placenta un Trametes versicolor). Lai sasniegtu 1./2.izturības klasi, arī pēc izskalošanas ar ūdeni,
alksnis jāmodificē režīmā 170oC/1h.

3.

Osis ir īpaši piemērots hidrotermiskai modifikācijai – pat apstrāde 160oC/3h nodrošina 2.izturības klasi. Modificētai
koksnei būtiski uzlabojas fizikālās īpašības, bet mehāniskās stiprības samazinājums nepārsniedz 30%, modificējot
pat pie 180oC/1h.

4.

Āra vides faktoru ietekmē HTM koksne zaudē brūno krāsu. Dekoratīvo īpašību saglabāšanai nepieciešams veido
speciālus pārklājumus termkoksnes aizsardzībai.
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SERVICE PROPERTIES OF THERMALLY
MODIFIED DECIDUOUS WOOD
Ingeborga Andersone*, Bruno Andersons, Ilze Irbe, Jelena Cirkova, Dace Cirule,
Nina Kurnosova, Anna Janberga, Vladimirs Biziks, Juris Grinins, Andis Antons
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*
brunoan@edi.lv

Worldwide, a tendency is growing to use natural raw materials, including wood, in the living environment. The wider
use of local deciduous wood makes it possible to spare coniferous wood construction wood resources and to reduce the
tropical forest deforestation. The improvement of the durability properties of deciduous wood is an essential aspect for
extending its applicability. To attain this aim, thermal modification is a comparatively ecological alternative for biocides.
The aim of the study was to elucidate the service properties and applicability of soft (alder) deciduous wood, modified
in optimised conditions, and to evaluate the hydrothermal modification (HTM) potentialities of hard deciduous wood
(ash). The principle of the chosen method is the one-stage treatment of wood in water vapour at elevated pressure. It has
been found that, to improve the durability properties of deciduous wood by this method, lower temperatures are required,
compared with other methods. The task of the Project was the study and compare the service properties of alder wood,
modified at two potentially optimal (160oC/3 h and 170oC/1 h) regimes. The samples modified at 170/1, compared with the
case of 160/3, have by ~15% greater mass losses and decrease of density, and by ~10% lower statistical and impact bending
strength. Bending strength, compared with the case of unmodified wood, decreases by 30% (160/3) or 40% (170/1). The
decrease of Brinell strength by ~40% is similar for the wood modified in both regimes. As a result of thermal treatment,
wood hydrophility changes. In comparison with unmodified wood, HTM alder wood has more than two-fold lower
equilibrium moisture content, by ~30% lower capillary water absorption, by 40% lower volume swelling, and by 45-55%
smaller surface accessible for water vapours, but water surface wetting angle increases more than 1.5-fold. According to
laboratory biological tests, HTM alder is degraded most intensively by the white rot fungus Trametes versicolor and the
brown rot fungus Postia placenta. To reach the durability class 2 according to EN 350-1, alder wood should be modified
in the regime 170/1. After leaching in water, the durability of thermowood against T. versicolor considerably decreases,
but that against P. placenta grows. This shows that, in the thermal treatment, water-soluble compounds are formed in the
wood which influences variously the growth of different fungi. Laboratory and outdoor tests show that thermomodification
does not hamper the development of staining fungi (mould, stain) on the wood surface, although the substrate does not
ensure the optimal growing conditions for the formation of fungal spores. The 3-year long outdoor block test, conducted
in collaboration with the University of Göttingen, testifies that the highest modification temperature ensure the better
durability against microorganisms in an environment with varying moisture. Summarising those data, we conclude that
the recommended choice of the modification parameters depends on the designed wood service conditions, namely, at a
greater anticipated mechanical load, the optimal regime is 160/3, and in conditions with the highest risk of microorganisms
(regularly moist conditions), it is 170/1.
Ash wood, comparing to alder, has greater density and higher strength properties. To determine the optimal treatment
parameters, ash is modified in the temperature range 140-180oC. Modification at 170oC/1 h decreases the ash equilibrium
moisture ~ twice and capillary water absorption by more than 65%, and improves the form stability by ~50%. Ash
hardness and bending strength decrease by <30% and 20%, respectively, but elastic modulus values increase. Ash structure,
compared with the case of soft deciduous wood, changes little in the HTM process, retaining the comparatively good
strength properties. The regimes 160/3 and 170/1 ensure the protection of HTM ash against rot fungi (mass losses < 5%,
durability class 1-2, according to EN 350-1).
The obtained results show that, by way of HTM, it is possible to improve the durability properties of soft and hard deciduous
wood and to obtain higher hydrophobicity, form stability and durability against biodegradation. HTM treatment is
especially appropriate for ash, resulting in the improvement of durability properties with lower strength losses. It has been
found that the colour of the thermally modified wood in outdoor conditions is unstable. The market products designed for
unmodified wood protect poorly the decorative properties of modified materials; for HTM wood special coatings should
create, which could be the task of the further research.
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KOKSNES HEMICELULOZES – POTENCIĀLA IZEJVIELA
PLAŠAI IZMANTOŠANAI
WOOD HEMICELLULOSES – A POTENTIAL MATERIAL
FOR WIDE APPLICATION
Juris Zoldners*, Tatajana Kiseļeva, Anete Meija-Feldmane, Laura Stiebra
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, Latvija
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Latvia.
* jzoldn@edi.lv

VPP ietvaros veiktā darba mērķis bija novērtēt līdz šim maz izpētīto baltalkšņa hemiceluložu (HC) izdalīšanas
iespējas no koksnes, racionalizējot šo procesu, kā arī raksturot to sastāvu, šķīdumu īpašības un novērtēt to
pielietojamās īpašības, izmantojot kā emulgatorus, iebiezinātājus un plēvi veidojošo materiālus.
Polisaharīdi hemicelulozes sastāda būtisku augu biomasas daļu – to saturs augu materiālā var svārstīties robežās no 16 līdz pat
40%, koksnē – 18-35%. Ir aprēķināts, ka ik gadu dabā fotosintēzes ceļā rodas aptuveni 45 miljardi tonnu HC. Dabiski, rodas
jautājums par šī bagātīgā resursa racionālu izmantošanu. Ar šī jautājuma risināšanu nodarbojas virkne pētniecības centru,
it īpaši, Ziemeļvalstīs. Pētījumu rezultātā iezīmējušies sekojoši izmantošanas virzieni: HC kā iebiezinātāji, stabilizatori,
emulgatori, saistvielas un bioloģiski aktīvas piedevas pārtikas, kosmētisko līdzekļu un medicīnisko preparātu rūpniecībā.
HC var izmantot arī kā polimēru bioloģiski degradējamu plēvju iegūšanai. Tomēr, neskatoties uz šīm iespējām, līdz šim
nav nevienas ražotnes, kas par ekonomiski pamatotām izmaksām ražotu šādu produkciju, jo līdz galam nav izstrādāta
HC izdalīšanas un attīrīšanas tehnoloģija. Plašai HC pielietošanai traucē arī to sastāva un īpašību mainīgums, atkarībā no
izejmateriāla (katrā augu materiālā atšķiras HC struktūra un ķīmiskais sastāvs) un HC izdalīšanas apstākļiem. Teiktais ļauj
apgalvot, ka jebkuri pētījumi šinī virzienā ir svarīgi un var sekmēt šī bagātīgā dabas resursa izmantošanu.

Materiāli un metodes
Kā izejmateriāls HC iegūšanai tika izmantotas aptuveni 20 gadu veca baltalkšņa koksnes zāģskaidas. Salīdzināšanai
pētījumos izmantota arī bērza un apses koksne. HC izdalīja, ekstraģējot koksni 3-4 h istabas temperatūrā ar 7% kālija
hidroksīda šķīdumu, bet metodes precizēšanai izmantoja arī citus izdalīšanas režīmus. HC izdalīšanu veicām laboratorijas
apstākļos reaktorā ar tilpumu 25 l. HC izdalīšana ietver koksnes ekstrakciju ar sārmu, šķīduma atdalīšanu no skaidām,
neitralizēšanu, ūdenī nešķīstošās HC frakcijas (NHC) atdalīšanu centrifugējot un centrifugāta sajaukšanu ar etanolu ūdenī
šķīstošās HC frakcijas (ŠHC) izdalīšanai.
HC atbrīvojām no sāļiem un atūdeņojām, daudzkārt skalojot ar etanolu un acetonu un izžāvējot pie 700C. HC preparātiem
noteikts iznākums un veikta lignīna, minerālvielu, karboksil- un esteru grupu satura, kā arī cukuru sastāva analīze. Cukuru
sastāva noteikšanai izmantojām šķidruma hromatogrāfu SHIMADZU LC 20A ar jonu apmaiņas kolonu. Kolonnas
kalibrēšanai tika izmantoti tīru cukuru preparāti. HC raksturojošo viskozitāti noteicām ar Ubbelode viskozimetru,
izmantojot kā šķīdinātāju dimetilsulfoksīdu. HC šķīdumu un emulsiju reoloģisko īpašību novērtēšanai izmantojām
termostatējamu rotācijas viskozimetru (RHEOSTAT 2.1 VEB MLW, Medingen, Germany). Eļļu emulsiju pagatavošanai
izmantojām laboratorijas turbīnas tipa maisītāju ar rotācijas ātrumu 2000 apgr./min. HC antioksidatīvo īpašību
novērtēšanai izmantojām HC reakciju ar ABTS [2,2’- azino bis(3 etilbenzoltiazolin) 6 sulfonskābe] brīvo radikālu. Radikāla
koncentrācijas izmaiņas noteicām spektrofotometriski pie viļņu garuma 734 nm. HC plēves ieguvām, atlejot tās no 4%
šķīduma uz organiskā stikla un izžāvējot gaisā istabas temperatūrā. Plēvju izturību stiepē pie mitruma 65% RH noteicām,
izmantojot iekārtu Prüfgeräte GmBH, model 81838 F 950 (Germany). Plēvju higroskopiskās īpašības novērtējām, uzņemot
ūdens tvaiku sorbcijas izotermas diapazonā 35-98% RH, kā arī nosakot ūdens uzsūktspēju, iemērcot uz 1 h. destilētā ūdenī.
Plēvju sašūšanu veicām pie 1400C, izmantojot polikarbonskābes: maleīnskābi, citronskābi un benzoltetrakarbonskābi. HC
plēvju UV staru aiztures spējas novērtējām fotometriski pie viļņu garuma diapazonā 200-300 nm.
HC piemērotību higiēnisko ziežu pagatavošanai pārbaudījām, izmantojot dažas ZRU „Medicamina” izstrādātās receptūras
(preparāti „Rimezīvs” un „Sanita”), aizvietojot klasiskos iebiezinātājus (karboksimetilceluloze, pektīni) ar HC.
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Rezultāti
HC izdalīšana no koksnes un to raksturojums. Ņemot vērā, ka HC plašu pielietošanu ierobežo tieši to izdalīšanas
grūtības, kas ietver HC atbrīvošanu no minerālvielām (pēc koksnes ekstrakcijas iegūtajā šķīdumā ir aptuveni 4 reizes vairāk
minerālvielu nekā HC) un atūdeņošanu. Izžāvējot no ūdens šķīdumiem, HC iegūst cietā un grūti izmantojamā formā.
No sāļiem HC var atbrīvot, to šķīdumus dializējot vai ultrafiltrējot, kas ir ļoti ilgstoši procesi, vai arī izgulsnējot etanolā
vai propanolā. HC atūdeņošanu var veikt, vai nu ūdeni sublimējot dziļā vakuumā pie zemas temperatūras (kas ir laiku un
enerģiju patērējoši procesi), vai ar organiskajiem šķīdinātājiem. Ņemot vēra teikto, HC izdalīšanas procesa pilnveidošanai
VPP ietvaros tika pievērsta pastiprināta uzmanība. Darbu gaitā noskaidrots, ka minimālais sārma patēriņš uz HC vienību
(3,4-3,6 g/g) ir izmantojot 7% sārma šķīdumu, un optimālais ekstrakcijas laiks 200C temperatūrā 2-3 h. Salīdzinot nātrija
un kālija hidroksīdus, augstāks HC iznākums konstatēts otrajā gadījumā. Ekstraģējot ar 7% sārmu, HC iznākums pret
koksni svārstās robežās no 11-16%; 33-35% no šī daudzuma ir ŠHC frakcija. Paaugstinoties ekstrakcijas temperatūrai
līdz 500C, strauji pieaug ŠHC daļa, kaut arī kopējais iznākums būtiski neizmainās. Pētījumu rezultātā arī atrasts, ka HC
izdalīšanai no dispersijām darbietilpīgās centrifugēšanas vietā var lietot filtrēšanu caur audumu, ja sārmaino HC šķīdumu,
pretēji vispārpieņemtajai metodei, tieši izgulsnē etanolā. Šinī gadījuma arī būtiski samazinās neitralizēšanai nepieciešamais
etiķskābes daudzums, jo jāneitralizē tikai nogulsnes, bet ne viss šķīdums. Veicot HC analīzi, konstatēts paaugstināts
minerālvielu saturs (4-6%), kas saistīts ar HC sastāva ietilpstošo uronskābju sāļu veidošanos. Atrasts, ka, neitralizējot HC
suspensijas līdz pH 2, var iegūt HC skābju formā ar minimālu (0,2%) minerālvielu saturu. Šinī gadījumā būtiski samazinās
ūdenī šķīstošās HC frakcijas saturs (līdz 20% no summas). Visi HC preparāti saturēja nelielu lignīna daudzumu (0,8-4%),
kas piešķir HC brūnganu toni.
HC cukuru analīze parādīja, ka HC galvenā komponente ir ksilāns (97-99%) ar nelielu ramnozes (0,7-1,3%), galaktozes
(0,3-0,6%) un glikozes piejaukumu (1. tabula). Līdzīgi dati iegūti, arī analizējot tādos pašos apstākļos izdalītās bērza un
apses HC (1. tabula). Tāpat būtiski neatšķīrās arī ŠHC un NHC ķīmiskais sastāvs.
1. tabula. No koksnes izdalīto hemiceluložu (ūdenī nešķīstošā frakcija) ķīmiskais sastāvs, %.

Koksne

Ksiloze

Ramnoze

Galaktoze

glikoze

COOH

COOH
esterif.

/ŋ/,dl/g

Alksnis

97,4

1,1

0,3

1,1

0,43

0,84

0,52

Bērzs

98,4

1,1

0,4

0

0,44

0,76

0,50

Apse

98,9

0,7

0,3

0

0,22

0,80

0,50

HC saturēja arī nelielu daudzumu brīvo karboksilgrupu (0,22-0,44), kuru saturs ievērojami pieauga (līdz 2,5-3,0%), HC
izdalot stipri skāba vidē. Visi preparāti bija ar zemu raksturojošo viskozitāti, kas norāda uz HC zemo molekulmasu.
HC šķīdumu īpašības. HC šķīdumu un dispersiju īpašības ir svarīgas no to izmantošanas viedokļa emulsijās un higiēnisko
ziežu sastāvā. Reoloģiskie pētījumi parādīja, ka ŠHC šķīdumi ir ar ļoti zemu viskozitāti un tāpēc šī frakcija nav piemērota kā
iebiezinātājs. NHC turpretim veido dispersijas ar relatīvi augstu viskozitāti, kura strauji pieaug ar koncentrāciju. Darba gaitā
noskaidrota temperatūras, uzglabāšanas laika, elektrolītu, etanola, un ūdeņraža jonu koncentrācijas ietekme uz šķīdumu un
dispersiju īpašībām [1,2], kas bija svarīgi no HC praktiskās pielietošanas viedokļa.
HC kā emulgatori. Pārtikas emulsijas parasti iegūst, kā emulgatorus izmantojot lecitīnu, olas dzeltenumu vai, retāk, dažu
augu sveķus. Parādīts, ka šim nolūkam ar sekmēm var lietot arī HC, ņemot vērā vēl to, ka HC pozitīvi iedarbojas uz zarnu
mikrofloru, sekmējot organismam labvēlīgo baktēriju vairošanos. Novērtējot baltalkšņa koksnes hemiceluložu emulsiju
veidojošās īpašības noskaidrots [3, 4], ka ir iespējams iegūt pietiekami stabilas emulsijas, kuru viskozitāte un līdz ar to
arī stabilitāte, strauji palielinās, pieaugot HC koncentrācijai ūdens fāzē līdz 7-8% HC (1. attēls, pa kreisi) Pie augstākas
koncentrācijas emulsijas iegūt vairs neizdodas. Tāpat vairs nav iespējams iegūt emulsijas, palielinot eļļas koncentrāciju
sistēmā virs 80% (1. attēls, pa labi). Mikroskopiskie mērījumi parādīja, ka vidējais eļļas daļiņu lielums emulsijās ir 6-7μm.

1. attēls. Alkšņa NHC koncentrācijas ūdens fāzē ietekme uz olīveļļas emulsijas viskozitāti (pa kreisi) un eļļas koncentrācijas sistēmā
ietekme uz emulsijas viskozitāti (pa labi), izmantojot kā emulgatoru ŠHC (1) un NHC (2).
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Iegūtās emulsijas ir stabilas, īslaicīgi uzsildot līdz temperatūrai 60-650C, kā arī uzglabājot istabas temperatūrā līdz 20
dienām, kad sākas mikroorganismu un sēnīšu iedarbība, ja nav lietoti konservanti. Emulsiju īpašības arī būtiski neizmainās,
pievienojot tādas tipiskas pārtikas piedevas kā saharoze (līdz 15%) un vārāmā sāls (līdz 8%). Emulsijas tomēr sadalās
skābā vidē, piemēram, pievienojot etiķskābi. Jāpiezīmē, ka HC nekādā veidā neietekmē emulsiju garšas īpašības. Tālākos
pētījumos arī parādīts, ka, izmantojot HC kā emulgatoru, iespējams iegūt pietiekami stabilas tādu higiēnas un kosmētikas
līdzekļu sastāvā izmantojamo aromātisko eļļu kā krustnagliņu, mandarīnu, tējas koka, dižegļu, eikaliptu eļļas samērā plašā
koncentrāciju diapazonā (10-60%), kā arī propolisa emulsijas, kas ļauj rekomendēt HC pielietot minētās produkcijas
ražošanā, ņemot vērā arī to, ka HC papildus var uzlūkot arī kā plēvi veidojošo piedevu, iebiezinātāju un antioksidantu.
Hemiceluložu plēvi veidojošās īpašības. HC plēves izraisa interesi kā pārtikas produktu iesaiņojamais materiāls,
pateicoties to biodegradējamībai, zemai skābekļa un tauku caurlaidībai, kā arī absolūtam nekaitīgumam, kas ļauj lietot
pārtikas produktu kopā ar iepakojuma materiālu. Diemžēl, HC plēves bez to modificēšanas ir ūdens neizturīgas un trauslas.
Dotā darba ietvaros pamatuzdevums bija novērtēt baltalkšņa HC piemērotību plēvju iegūšanai, kā arī iespēju robežās
uzlabot to īpašības. Plēves no HC ūdens šķīdumiem ar biezumu 40-60 μm tika atlietas uz organiska stikla. Novērtēta
plastifikatoru, celulozes šķiedru, kalcija karbonāta, kā arī termiskās apstrādes ietekme uz plēvju izturību stiepē. Konstatēts,
ka, ievadot plastifikatorus, plēvju stiprība samazinās (2. attēls), bet to elastība ievērojami pieaug (pagarinājums pieaug no
0,5 līdz 2,5%).

2. attēls. ŠHC (1, 2) un NHC (3, 4) plēvju izturība stiepē atkarībā no pievienotā plastifikatora –
glicerīna (1, 3) vai sorbitola (2, 4) daudzuma.

Celulozes šķiedru ievadīšana plēvē līdz 30% ievērojami paaugstina (aptuveni par 35-40%) plēvju izturību, bet kalcija
karbonāts plēvju izturību ietekmē maz vai pat samazina. Termiskā apstrāde pie 1200C pazemina izturību. Parādīts, ka HC
plēvēm piemīt augsta mitruma sorbcijas spēja (aptuveni 30% pie 90% RH) un ūdens tvaiku caurlaidība, kas salīdzināma ar
citu hidrofīlo polimēru, piem., karboksimetilcelulozes un hitozāna plēvju tvaiku caurlaidību.. Plēves ir ūdens neizturīgas.
Šī trūkuma samazināšanai noder VPP ietvaros veiktie pētījumi par tikai sausu produktu iepakošanu, pielietojot sašujošos
aģentus. Atrasts, ka HC plēvju ūdensizturību būtiski var palielināt, izmantojot dažas polikarbonskābes, tādas kā citronskābe
un butāntetrakarbonskābe [6]. Ievadot 10-20% HC šo skābju un termiski apstrādājot katalizatora klātbūtnē pie 1400C, var
iegūt ūdens izturīgas plēves ar ūdens uzsūktspēju 60-70% un pazeminātu higroskopiskumu gaisā. Plēves ūdenī saglabā savu
struktūru, to stiprība pieaug pēc mērcēšanas ūdenī. Tomēr šādu plēvju būtisks trūkums ir to zemā elastība sausā stāvoklī,
un pie šī jautājuma vēl ir jāstrādā.
Pētījumos paradīta arī HC plēvju paaugstināta UV staru aiztures spēja, kas daļēji korelē ar HC antioksidatīvajām īpašībām.
Augstākā UV aiztures spēja konstatēta baltalkšņa HC plēvēm – pie biezuma 50-60 μm UV staru caurlaidība samazinās
aptuveni 4 reizes.
Antioksidatīvās īpašības. Pētījumos ar brīvo radikāļu pielietošanu paradīts, ka HC piemīt zināmas antioksidatīvās īpašības.
Salīdzinot bērza, apses un baltalkšņa preparātu aktivitāti, augstākā aktivitāte novērota baltalkšņa, zemākā - bērza HC.
Ūdenī nešķīstošajai HC frakcijai tā bija augstāka nekā šķīstošajai. Noskaidrots, ka antioksidatīvā aktivitāte daļēji saistīta
ar lignīna klātbūtni materiālā. Šādai antioksidatīvai aktivitātei var būt pozitīva ietekme, pielietojot HC dažādu higiēnisko
ziežu un krēmu sastāvā, jo daļēji vai pilnīgi atkrīt nepieciešamība ievadīt citus antioksidantus.
Eksperimentālās ziedes. Izmantojot ZRU „Medicamina” izstrādātās higiēniski profilaktisko ziežu receptūras uz propolisa
bāzes, izgatavota partija krēmu, aizvietojot pektīnus un lielāko daļu klasiskā iebiezinātāja – karboksimetilcelulozes ar
baltalkšņa ūdenī nešķīstošām HC. Ziedes iepildīta tūbiņās un ilgstoši uzglabātas istabas temperatūrā. Sekojot konsistences
un pH izmaiņām, kā arī novērtējot veidoto plēvīšu higroskopiskās īpašības plašā diapazonā, 6 mēnešu laikā būtiskas
izmaiņas netika novērotas.
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Atbilstoši VPP ietvaros uzstādītajam uzdevumiem iegūti sekojošie rezultāti:
1. Veikti vairāki uzlabojumi HC izdalīšanai no koksnes, no kuriem būtiskākā ir rekomendācija HC no sārmainā
šķīduma izgulsnēt etanolā pirms neitralizēšanas, kas ļauj darbietilpīgo centrifugēšanu aizvietot ar filtrēšanu un
būtiski samazināt neitralizēšanai nepieciešamo skābes daudzumu.
2. Parādīts, ka baltalkšņa HC piemīt izteiktas emulsiju veidojošās īpašības kā attiecībā pret pārtikas, tā arī augu
aromātiskajām eļļām, kas ļauj tās rekomendēt izmantošanai pārtikas un kosmētiski higiēnisko produktu sastāvā, it
īpaši, ievērojot HC pozitīvo ietekmi uz mikrofloru un imunostimulējošām īpašībām.
3. Novērtējot HC iebiezinošās īpašības jāatzīmē, ka tās ir zemākas par klasisko iebiezinātāju uz celulozes bāzes īpašībām
mazās molekulu masas dēļ, tāpēc HC receptūrās jāievada lielāka daudzumā. Parādīts, ka HC dispersiju viskozitāti
var būtiski palielināt un iegūt HC gelus, ievadot nelielu daudzumu polikarbonskābju, piemēram, citronskābi.
4. Baltalkšņa HC piemīt zināmas antioksidatīvās īpašības, kas ir augstākas nekā bērza un apses HC, kam var būt
pozitīva nozīme, tās ievadot kosmētiski higiēnisko līdzekļu sastāvā
5. Parādīta iespēja izmantot baltalkšņa HC plēvju iegūšanai ar pietiekami augstu mehānisko, bet zemu ūdens izturību,
kas pašreizējā izstrādes stadijā apgrūtina to praktisko pielietošanu. Atrasta iespēja iegūt ūdensizturīgas plēves, HC
sašujot ar polikarbonskābēm
6. Praktiski parādīta iespēja HC pielietošanai higiēniski profilaktisko ziežu sastāvā.
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WOOD HEMICELLULOSES – A POTENTIAL MATERIAL
FOR WIDE APPLICATION
Juris Zoldners*, Tatajana Kiseļeva, Anete Meija-Feldmane, Laura Stiebra
Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga,Latvia.
* jzoldn@edi.lv

The purpose of work performed in the framework of State Research Program was to evaluate possibilities of utilisation of
grey alder/Alnus incana/ hemicelluloses (HC) for different purposes including as emulsifier, stabilizer, thickener and filmforming material with subsequent utilisation in food, and cosmetic products production.
The hemicelluloses represents abundant natural polymer – plant biomass contain HC in the boundaries 16-40%. It was
calculated, that nature every year synthesed about 45 billion tons of HC. Naturally, it is important in due way to utilise this
resources. Nevertheless progress in this field is comparatively slow, because comparatively complicated process of isolation
of HC from plant material and wide variety of properties of HC depending of raw material and isolation method.
Our task was to more detailed investigate the isolation process of HC from alder wood, to characterise the polymer, to
investigate properties of HC solutions, to evaluate emulsifying properties and film-forming possibilities.
For the isolation of HC alder wood sawdust was used. The HC were isolated by treating of wood with 7% potassium
hydroxide during 3 h at 200C. Besides that the other isolation regimes were tested. For the isolation laboratory equipment as
well as steel reactor with volume 25 L was used. After the neutralisation of HC solution the water-soluble (WS) and waterinsoluble (WIS) HC fractions were separated by centrifugation. The mineral salts from HC were removed by washing with
ethanol. The HC were dewatered by solvent exchange system. The yield of HC was 10-16% from wood. The 33-35% from
that is WS HC fraction, the other WIS HC The chemical analysis of HC, performed by using chromatographic equipment
and sugar standards, demonstrated, that mine component of HC was xylan (97-99%)with admixture of rhamnose, mannose
and glucose. Besides all preparations contained lignin (0.8-4%) and mineral salts – mainly attached to uronic acids COOH
groups.
At investigation of HC isolation process, it was demonstrated that the less consumption of KOH (3.4-3.6 g/g HC) was at
using it 7% solution and extraction time 3 h at room temperature. More prolonged extraction had insignificant effect. It
was found that it is possible to use HC sediment separation by filtration instead of centrifugation at direct sedimentation of
extracted HC solution in ethanol without neutralisation.
The detailed investigation of HC solution properties demonstrated, that WS HC forms solutions with very low viscosity
(therefore, can not be used as thickener) but WI HC - dispersions with comparatively high viscosity and at higher
concentrations form gel-like system. Effect of temperature, storing time, electrolytes and pH on the solution properties was
investigated. It was found that HC solution viscosity considerably can be increased at using small amounts of polycarboxylic
acids, such as citric acid.
It was demonstrated that HC (as well as WS or WI fractions) have comparatively good emulsifying properties at using
vegetable oils or plant essential oils. Optimal HC concentration for obtaining emulsions is 7-8% in the water phase. At
exceeding this boundary emulsions separated. At the same time it is impossible to obtain emulsions with oil concentration
above 80%.Emulsions were stable in the presence such food additives as sugar and salt, during 25 days, but instable in acidic
medium. HC did not influence the taste properties of emulsions and can be recommended for food production as well as
emulsifiers in some hygienic remedies.
Alder HC WS fraction can be used also for obtaining transparent films. The effect of softener, cellulose fibres, some mineral
additives (CaCO3, clay) and thermic treatment on the film strength and moisture sorption properties was investigated.
Films were water- unresistant. It was found that water-resistance of HC films can be considerably increased by crosslinking
of HC with some polycarboxylic acids at temperature 130-1400C.in the presence of catalyst. The films tensile strength
increase after soaking in water and drying.
Experimental party of skin-protection paste was obtained at using of alder WIS HC instead of classical thickeners. The
paste did not changed properties during time 6 month.
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National Research Programme NatRes, Project Nr. 3
„SUSTAINABLE USE OF LOCAL AGRICULTURAL RESOURCES
FOR DEVELOPMENT OF HIGH NUTRITIVE VALUE FOOD
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Ruta Galoburda*

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
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*
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Projekta mērķis: radīt bezatlikuma pārstrādes tehnoloģiju izmantošanas iespējas jaunu un inovatīvu pārtikas produktu
ieguvei un ražotāju konkurētspējas paaugstināšanai, izmantojot vietējo augu un dzīvnieku izejvielas.
Projektā izpildes gaitā veikti šādi uzdevumi:
•

izpētīta lauksaimniecībā nozīmīgu kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju dažādu aspektu ietekme uz kvalitatīvas
pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvi; agroekonomiski izvērtētas šo tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi attiecībā
uz veselībai nozīmīgu vielu nodrošināšanu un vides ilgtspējību;

•

izvērtēta jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīviem savienojumiem pārtikas izejvielās un
produktos; noteikti optimālie tehnoloģiskie parametri produktu kvalitātes saglabāšanai pārstrādes procesos un
uzglabāšanas laika pagarināšanai;

•

izpētīti pārtikas ražošanas bezatlikumu tehnoloģiskie risinājumi, lai palielinātu lauksaimniecības un pārtikas
produkcijas ražotāju konkurētspēju.

Izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai tika izveidots lauksaimniecības un pārtikas zinātnes nozarē strādājošo institūciju
konsorcijs, kas apvienoja tajā uzkrāto zinātnisko potenciālu un materiālo nodrošinājumu. Projektu „Pārtika” realizēja
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU); APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI); Latvijas Valsts
augļkopības institūts (LVAI); Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais
institūts „Sigra” („Sigra”). VPP projekts „Pārtika” tika strukturēts četros apakšprojektos, kuru darba uzdevumi aptver
pārtikas ražošanu sākot no izejvielām līdz gatavam produktam.
1.

„Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu
ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām” Atb. izpildītājs: Dr.habil.agr. Antons Ruža.

2.

„Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi” Atb. izpildītājs: Dr.biol.
Edīte Kaufmane.

3.

„Augstvērtīgas briežkopības produkcijas ieguve ilgtspējīgas saimniekošanas apstākļos” Atb. izpildītājs:
Dr.habil.agr., Dr.vet.med. Aleksandrs Jemeļjanovs.

4.

„Jaunu pārstrādes tehnoloģiju ietekme uz bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanu pārtikas produktos”
Atb. izpildītājs: Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva.

Katrā no apakšprojektiem kā atbildīgā bija viena vai divas institūcijas, tomēr augstu vērtējama sadarbība apakšprojektu un
institūciju starpā. Kā piemēru var minēt risinājumu izstrādi kvalitatīvu ābolu iegūšanai augļu dārzos, ko realizēja LVAI,
tālāko ābolu sulas ieguvi un tās izmantošanu sidra ražošanai (LVAI un LLU sadarbība) un spiedpalieku izmantošanu briežu
ēdināšanā – rezultātā iegūstot mīkstāku un kvalitatīvāku gaļu, ko realizēja „Sigra”. Pētījuma gaitā konstatēts, ka ābolu
spiedpaliekas var būt vērtīgs bioloģiski aktīvo vielu avots ne tikai briežu barībā, bet no šī sulas ražošanas blakusprodukta var
iegūt vērtīgus pārtikas produktus (LVAI). Par vairākiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem ir sagatavoti patentu pieteikumi.
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Projekta realizācijas gaitā veiktas daudzveidīgas aktivitātes. Veikti pētījumus par augsnes ilgtspējīgu izmantošanu un
tehnoloģiju piemērotību ar dažādu laukaugu piesātinātības pakāpi augu maiņā un to ietekmi uz ražas lielumu, tās kvalitāti
un piemērotību izmantošanai pārtikā un lopbarībā. Novērtēta audzēšanas tehnoloģiju un sistēmu ietekme uz veselībai
nozīmīgu savienojumu saturu laukaugu šķirnēs. Izpētīta ābolu ražas normēšanas paņēmienu ietekme uz ābolu kvalitāti;
noteikti dažādu šķirņu vākšanas gatavības parametri glabāšanai atšķirīgos režīmos – dzesētavā, zema skābekļa satura
atmosfērā (ULO) un apstrādei ar augšanas regulatoru 1-MCP. Izpētīts bioloģiski aktīvo savienojumu kvantitatīvais un
kvalitatīvais sastāvs graudaugos, rapsī, kartupeļos, ābolos un brieža gaļā; izstrādāti pārtikas produkti ar augstāku bioloģisko
vērtību, izmantojot jaunas tehnoloģijas. Izvērtēti ekonomiskie ieguvumi un riski jaunu produktu ražošanai. Izpētīta jauna
veida (dabai draudzīgā, aktīvā, inteliģentā) iepakojuma izmantošana, bioloģiski aktīvo savienojumu saglabāšanai produktu
izplatīšanas ķēdē un uzglabāšanas laika pagarināšanai. Izpētīta un ekonomiski izvērtēta rapšu eļļas, no kviešiem iegūta
bioetanola un ābolu sulas ražošanas blakusproduktu izmantošana sarkano briežu ēdināšanā ziemas periodā, novērtēta to
ietekme uz dzīvnieku produktivitāti un gaļas kvalitāti.
Sasniegumi ir ne tikai jauni produkti un jaunas tehnoloģijas, bet arī uzkrātās zināšanas un pieredze. Tās atmaksājas ilgākā
laika posmā, jo zinātnieki ir gatavi atbildēt uz jautājumiem, sniegt konsultācijas un sadarboties. Par to liecina arī organizētās
lauku dienas, semināri ražotājiem, dalība izstādēs. Ieguvēji ir arī jaunie speciālisti, jo bakalauri un maģistri ir guvuši iespēju
veikt pētījumus par tēmām, kas ir valstiski svarīgas un noderīgas. Pētījumu programmas projektos ir radīti vairāki jauni
produkti un tehnoloģijas. Vairāki produkti radīti ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, par citiem interese vēl tikai veidojas.
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National Research Programme NatRes, Project Nr. 3
„SUSTAINABLE USE OF LOCAL AGRICULTURAL
RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF HIGH NUTRITIVE
VALUE FOOD PRODUCTS (FOOD)”
Ruta Galoburda*

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* ruta.galoburda@llu.lv

The aim of the project: to create possibilities for application of non-residual technologies to produce new and innovative
products and to increase the competitiveness of enterprises, using local raw materials of plant and animal origin. The tasks
completed during the realisation of the project:
•
•
•

the effect of various aspects of growing technologies used in agriculture on production of high quality raw materials
for food and feed was evaluated; agro-economic benefits and shortages of these technologies as regards to providing
nutritive substances important for health and sustainability were analysed;
the effect of new processing technologies on biologically active compounds in raw materials and food products; to
establish optimum technological parameters for food quality maintenance in processing and for extending product
shelf-life was evaluated;
possible non-residual technological solutions in food production in order to increase competiveness of primary
producers and food processors were explored.

For achieving of the set aims and tasks, a consortium of institutions working in agricultural and food science research
was established, joining the accumulated scientific potential and their material and technical basis. The project “Food”
was realised by Latvia University of Agriculture (LLU); Agency of Latvia University of Agriculture, Research Institute of
Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” (Sigra); State Priekuli Plant Breeding Institute; and the Latvia State Institute
of Fruit-Growing (LVAI). The project “Food” was divided into four sub-projects, which covered food production starting
raw materials and up to finished products.
1. „Sustainable use of soil as the main resource for production of raw materials for obtaining of safe and high
quality food and feed from the main cultivated field crops” Responsible leader: Dr.habil.agr. Antons Ruža
2. „Solutions for increasing and maintaining apple quality and for apple processing possibilities” Responsible
leader: Dr.biol. Edīte Kaufmane
3. „Obtaining of high quality products of deer farming under sustainable farming conditions” Responsible leader:
Dr.habil.agr., Dr.vet.med. Aleksandrs Jemeļjanovs.
4. „Influence of new processing technologies on retaining of biologically active compounds in food products”
Responsible leader: Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva
Each of the sub-projects was carried out by one or two responsible institutions. Although for completing of certain tasks
co-operation between institutions was often required and it worked well. As the example can be mentioned the exploration
of possibilities for high quality apple production in the orchards, which was done by LVAI, it was followed by study on
apple juice production and its use for cider production (LVAI and LLU) and finally use of apple pomace in red deer
feed – obtaining more tender and higher quality venison (Sigra). The research proved that apple pomace is good source of
biologically active compounds, which can be used both in feed and in food production. LVAI developed technologies for
use of this valuable by-product in production of various food products. Several patent applications are prepared on these
production methods.
In the project various activities were performed. Investigation of sustainable use of soil and suitability of various farming
technologies and various proportion of crops, their impact on yield and quality and suitability for use for food and feed.
Evaluation of the effect of growing technologies and systems on the content of nutritive substances in cultivars of field
crops. Exploration of the impact of fruit thinning methods on apple quality; establishment of the most appropriate stage of
maturity for storage of various apple cultivars under different conditions – cold storage, reduced oxygen level (ULO) and
treatment with growth regulator 1-MCP. Study of the qualitative and quantitative content of biologically active compounds
in cereals, rape seed, potatoes, apples and venison; development of foods with increased biological value, using new
technologies. Assessment of the economic benefits and shortages in production of the new products. Investigation of the
use of new type packaging (environmentally friendly, active, intelligent) for preserving of biologically active compounds
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along the food chain and for shelf life extension. Study and economic evaluation of the use of by-products obtained in
production of rape-seed oil, bioethanol and apple juice as the feed additives for red deer in winter, to assess its impact on
animal productivity and meat quality.
The achievements of the project are not only new products and new technologies, but also gained knowledge and experience,
which will be very useful in further work for consulting and giving practical advice to food producers and processors.
It is demonstrated by the interest expressed in the field seminars and exhibitions. Beneficiaries are young specialists as
well, because they had opportunity to participate in the research on important topics. In the projects there are several
new products and technologies developed. Some products are a result of close co-operation between researchers and
entrepreneurs.
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Pētījuma mērķis ir pētīt kviešu stiebra pamatnes un sakņu puves izplatību atkarībā no audzēšanas tehnoloģijām,
identificēt slimības ierosinātājus un izvērtēt mikotoksīnu uzkrāšanās risku graudos. Slimības izplatība
vērtēta izmēģinājumos, kas iekārtoti Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību pētījumu saimniecībā
„Pēterlauki”. Slimības ierosinātāji identificēti, izmantojot klasiskās mikoloģijas un molekulārās diagnostikas
metodes. Kviešu stiebru pamatnes un sakņu puves izplatība ir atkarīga no gada agrometeoroloģiskajiem
apstākļiem, priekšauga un augsnes apstrādes. Slimības izplatība ir būtiski augstāka atkārtotos kviešu sējumos
un laukos, kur lietota minimālā augsnes apstrāde. Slimības ierosinātāji Latvijā identificēti pirmo reizi pēdējo
desmitgadu laikā. Stiebra pamatnes un sakņu puvi galvenokārt ierosina sēnes no Fusarium ģints (28–37%
atkarībā no izmēģinājuma varianta). Visbiežāk sastopamas F. culmorum un F. Avenaceum. Šīs sēnes ierosina
arī vārpu fuzariozi, kuras rezultātā graudos var uzkrāties mikotoksīni. Salīdzinoši bieži sastopami arī patogēni
no Oculimacula ģints. Novērots, ka, izmēģinājumiem turpinoties, reducētās augsnes apstrādes un atkārtoto
kviešu sējumu negatīvā ietekme palielinās. Vislielākā starpība starp variantiem bija 2013. gadā, tādēļ pētījumi
jāturpina.
Pētījumu Programmas Nr. VPP–5 „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana –
jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010.–2013.) projekta Nr. 3 „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga
izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” mērķis ir noskaidrot laukaugu audzēšanas
tehnoloģiju (minimālās augsnes apstrādes bezmaiņas – nosacītas augu rotācijas sējumos) ietekmi uz ilgtspējīgu drošas
un kvalitatīvas pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvi. Viens no uzdevumiem ir pētīt kviešu stiebra pamatnes un sakņu
puves izplatību atkarībā no audzēšanas tehnoloģijām, identificēt slimības ierosinātājus un izvērtēt mikotoksīnu uzkrāšanās
risku graudos. Kviešu stiebra pamatnes un sakņu puve ir slimība, ko var izraisīt vairāki patogēni, reizēm pat vienlaicīgi.
Pasaulē ir ļoti daudz pētījumu par atsevišķiem slimību ierosinātājiem, bet pietrūkst kompleksa problēmas izvērtējuma.
Slimības ierosinātāju spektrs mainās gan pa reģioniem, gan pa gadiem un to identifikācija ir sarežģīta. Latvijā kviešu stiebra
pamatnes un sakņu puves ierosinātāji nav pētīti kopš septiņdesmitajiem gadiem, taču pa šo laiku ir mainījušās gan šķirnes,
gan audzēšanas tehnoloģijas, turklāt jaunās pētījumu metodes dod iespēju ievērojami precīzāk identificēt patogēnus.

Materiāli un metodes
Lauka izmēģinājumi veikti Zemgales apstākļiem tipiskās vidēji smaga smilšmāla velēnu karbonātu augsnēs mācību un
pētījumu saimniecībā „Pēterlauki” 2009.–2013. g. Visi agrotehniskie pasākumi maksimāli tuvināti ražošanas apstākļiem.
Pētījums iekārtots divos blokos: tradicionālā augsnes apstrāde un minimālā augsnes apstrāde (aršana aizvietota ar lobīšanu).
Katrā blokā ziemas kvieši sēti:
1) atkārtotos sējumos,
2) pēc cita priekšauga.
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Slimības vērtētas visos ziemas kviešu laukos (vidēji katru gadu 12 lauki) trīsfaktoru izmēģinājumā:
A – gads;
B – augsnes apstrāde (1 – arts; 2 – nearts);
C – priekšaugs (1 – ziemas kvieši pēc ziemas kviešiem; 2 – ziemas kvieši pēc ziemas vai vasaras rapša).
Stiebru pamatnes un sakņu puves noteiktas katru rudeni, aprēķināta to izplatība un identificēti ierosinātāji [1–5].
Ierosinātāju identifikācijai patogēni izdalīti tīrkultūrā un novērtētas patogēnu morfoloģiskās īpatnības uz barotnēm.
Rezultāti apstiprināti ar molekulārajām metodēm: izolātu ITS (internal transcribed spacer) rajona sekvencēšanu un
iegūto sekvenču salīdzināšanu ar datubāzēs atrodamajām identificēto patogenu sekvencēm. Lielās sugu daudzveidības dēļ
Fusarium ģints pārstāvjiem veikta arī EF1 (elongation factor 1) rajona sekvencēšana, kas ir ievērojami daudzveidīgāka un
labāk raksturo sugu sastāvu [1].
Faktoru (gads, augsnes apstrādes veids, priekšaugs) ietekme uz kviešu stiebra pamatnes un sakņu puves izplatību novērtēta
ar daudzfaktoru dispersijas analīzi, izmantojot būtiskuma līmeni α = 0,05 [1].

Rezultāti
Kviešu stiebra pamatnes un sakņu puves izplatību būtiski ietekmē konkrētā gada meteoroloģiskie apstākļi un audzēšanas
tehnoloģijas [1, 2, 4, 5]. Četru gadu pētījumi pierāda, ka augsnes reducētā apstrāde sekmē šīs slimības attīstību, arī
priekšaugam ir būtiska nozīme tās izplatībā (1. att.).

1. attēls. Kviešu stiebra pamatnes un sakņu puves izplatība atkarībā no gada, augsnes apstrādes un priekšauga.

Augsnes apstrādes un it īpaši priekšauga ietekme uz slimību, tai skaitā arī stiebra pamatnes un sakņu puvi, attīstību palielinās
līdz ar katru nākamo gadu. 2013. gadā priekšauga ietekme bija būtiska. Būtisku ietekmi atstāj ne tikai priekšaugs, bet arī
priekšauga priekšaugs, jo viena gada laikā augu atliekas nepaspēj sadalīties, un tādējādi infekcijas avoti var saglabāties
(2. att.).

2. attēls. Kviešu stiebra un sakņu pamatnes puves izplatība atkarībā no priekšauga 2013. gadā
(K-K-K – kvieši, kvieši, kvieši; K-K-C – kvieši, kvieši, cits priekšaugs; C-C-C – cits priekšaugs, cits priekšaugs, cits priekšaugs).

Kviešu stiebra pamatnes un sakņu puve ir kompleksa infekcija, ko var izraisīt dažādas sēnes (Fungi) un arī mikroorganismi
no Chromista valsts. Šiem patogēniem ir dažādas prasības pret vidi, to jutība pret augu aizsardzības līdzekļiem ir atšķirīga,
tādēļ ir svarīgi noskaidrot dominējošās patogēnu sugas. Pēdējo desmitgadu laikā Latvijā šādi pētījumi nebija veikti.
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Slimības simptomi gandrīz vienmēr ir nespecifiski, tādēļ vizuālā patogēnu identifikācija nav iespējama. Pētījumā izmantotas
gan klasiskās mikoloģijas, gan molekulārās metodes.
Izmēģinājumu periodā tika izolētas un identificētas dažādas sēnes: tipiskie patogēni, vājie patogēni un saprotrofi [1].
Mikroorganismu identifikācija vēl nav pabeigta un pētījumi turpinās. Patogēnu spektrs, vismaz pirmajos pētījumu gados,
nebija atkarīgs no augsnes apstrādes vai priekšauga.
Uz bojātajiem stiebra audiem atrasti tipiskie saprotrofi Sordaria spp., Chaetomium globosum, Coprinellus disseminatus,
Nigrospora spp., Embellisia spp., Mucor spp. un Penicillium spp., kā arī dabā plaši izplatītās sēnes no Alternaria un
Cladosporium ģintīm. Atsevišķos gadījumos konstatēti arī vājie patogēni – sēnes no Thielaviopsis, Colletotrichum un
Phialophora ģintīm [1].
Viena no Rietumeiropā izplatītākajām un postīgākajām slimībām ir stiebru lūstamība jeb acsveida plankumainība. Šīs
slimības simptomi uz augiem netika novēroti, taču, analizējot tīrkultūras, aptuveni 20% izolātu piederēja Oculimacula spp.
(sinonīmi Tapesia spp., Pseudocercosporella herpotrichoides), kas ierosina stiebru lūstamību. Patogēna morfoloģiskās īpašības
stipri variē – micēlija krāsa ir no baltas līdz brūnai un pelēkai; koloniju forma – apaļa, daivaina u. tml.). Izolātu atšķirīgums
pierāda, ka patogēna populācija Latvijā ir daudzveidīga, kas varētu liecināt arī par atšķirīgu virulenci un agresivitāti, tātad
arī – postīgumu. Rezultāti pierāda, ka vizuālā diagnostika nav precīza un nepieciešami pētījumi laboratorijā.
Salīdzinoši reti atrasti Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ophiobolus graminis), Cochliobolus sativum un Ceratobasidium
cereale (Rhizoctonia solani). Šo patogēnu izraisītie simptomi tiek bieži aprakstīti, taču uz lauka tos atšķirt tomēr nevar, tādēļ
identifikācija izdarīta laboratorijā.
2010. gada rudenī izolēti arī patogēni no Pythium ģints. Līdz šim Latvijā tie nav aprakstīti kā stiebru pamatnes un sakņu
puves ierosinātāji, un arī pašreiz dati par to virulenci vēl nav pietiekami.
Visos pētījumu gados dominēja patogēni no Fusarium ģints (3. att.). Fusarium ģints sēnes sākotnēji identificētas pēc
raksturīgajām pazīmēm tīrkultūrās, taču, ņemot vērā šo sēņu daudzveidību, tālāk sugas noteiktas ar molekulārajām
metodēm [1, 3]. Sākotnējie pētījumi liecina, ka dominē Fusarium culmorum, F. Avenaceum; atrastas arī F. sporotrichoides
un F. trinctum, kā arī Microdochium nivale (iepriekšējais nosaukums F. nivale).
Fusarium ģints sēnes ierosina ne tikai stiebra pamatnes un sakņu puvi, bet arī vārpu fuzariozi, kuras rezultātā graudos var
uzkrāties mikotoksīni, tādēļ tās uzskatāmas par īpaši postīgām [3]. Novērojama tendence, ka laukos ar reducēto augsnes
apstrādi Fusarium spp. īpatsvars ir lielāks. Tomēr Fusarium ģints izplatību vēl vairāk veicina augu maiņas neievērošana –
Fusarium ģints patogēnu īpatsvars atkārtotos kviešu sējumos bija būtiski augstāks.

3. attēls. Fusarium ģints patogēnu īpatsvars atkarībā no audzēšanas tehnoloģijām.

Uzsāktie pētījumi jāturpina, jo konstatētās tendences kļūst nozīmīgākas, ja konkrētās audzēšanas tehnoloģijas pielieto
ilgāku laiku. Tādēļ gan slimības izplatība un attīstības pakāpe, gan patogēnu spektrs būtiski mainīsies atkarībā no tā, cik
gadus pēc kārtas kvieši tiks audzēti konvencionālajā un minimālajā augsnes apstrādē.

Secinājumi
Stiebra pamatnes un sakņu puves izplatību veicina reducētā augsnes apstrāde (salīdzinot ar konvencionālo) un augu maiņas
neievērošana.
Stiebra pamatnes un sakņu puvi izraisa dažādi patogēni, bet dominējošie ir Fusarium spp. un Oculimacula spp.
Pētījumi jāturpina, jo konstatētās tendences ir izteiktākas, ja izmēģinājumi turpinās ilgstoši.
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The goal of the project no. 3 “Sustainable use of local agricultural resources for development of high nutritive value food
products (Food)” of the State Research Programme “Sustainable use of local resources (earth, food, and transport) – new
products and technologies (NatRes)” is to clarify the influence of crop production technologies (reduced soil management
and lack of crop rotation) on sustainable production of safe and qualitative food and feed. One of the tasks is to investigate
the incidence of stem base (crown) and root rot of wheat depending on crop management and to identify the disease
causal agents. This disease could be caused by different pathogens; besides, also complex infection is possible. Similar
investigations have not been carried out in Latvia.
Incidence of the disease was assessed in long-term experimental field plots established at the Study and Research Farm
“Peterlauki” of the Latvia University of Agriculture. The trials were conducted in two blocks: 1) conventional ploughing –
plough tillage (0.22–0.23 m) with mouldboard plough; 2) reduced tillage – shallow (0.10–0.12 m) tillage with disc harrow.
Different crop rotations were established in each block. Identification of pathogens was carried out by mycological and
molecular methods. The sequencing of ITS (internal transcribed spacer) region and EFI (elongation factor 1) region was
carried out, and the acquired sequences were compared with the ones of identified pathogens available in public databases
[1–5].
The most important factor influencing the progression of this disease is year. Conventional soil tillage slightly decreased the
disease development, but the most important factor was crop rotation. Incidence of the disease in repeated wheat sowings
was higher compared with winter wheat fields in crop rotation [1, 2, 4, 5]. Incidence of crown and root rot was higher
not only in repeated wheat sowings, but also in fields where the pre-pre-crop was wheat, due to slow decomposition of
plant residues, where plant pathogens survive. Different fungi, including true causal agents of the disease, weak pathogens
and saprotrophs, were isolated from the damaged wheat tissue. The spectrum of pathogens and other fungi did not differ
depending on soil tillage and crop rotation. The proportion of each species was calculated according to the morphological
features of isolates, but for more precise identification the isolates were visually compared with the sequenced examples [1].
Gaeumannomyces graminis, Cochliobolus sativus, Rhizoctonia spp., and Pythium were found in some cases. The proportion
of Oculimacula spp. was about 20%. Morphological traits of isolates demonstrated high diversity of this pathogen population
in Latvia.
The most common pathogens were fungi belonging to genera Fusarium. Fusarium spp. can also cause ear scab, which
is one of the reasons of mycotoxin accumulation in grain. Lack of crop rotation significantly increased the spread of
these pathogens. Dominating species were Fusarium culmorum and F. avenaceum, F. sporotrichoides and F. trinctum;
Microdochium nivale (previous name F. nivale) was also found [1, 2, 3].
The problem of wheat stem base and root rot is complex – different circumstances, sometimes unclear factors, influence the
spectrum of causal agents and the total disease level. Further investigations are necessary to research the changes in disease
development during a longer time period and to clarify the occurrence of different pathogens depending on different
factors.
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Pētījuma mērķis ir skaidrot augsnes mikrobioloģiskās aktivitātes izmaiņas augsnes apstrādes un augu maiņas
ietekmē. Augsnes mikrobioloģiskā aktivitāte novērtēta ar augsnes elpošanas intensitāti un celulozi sadalošo
mikroorganismu aktivitāti. Izmēģinājumos konstatēts, ka augsnes elpošanas intensitāte augsnes virskārtā
līdz 10 cm dziļumam ir augstāka, salīdzinot ar 10–20 cm dziļumu. Augsnes apstrādes minimalizācija stimulē
mikroorganismu darbību augsnes virskārtā gan bezmaiņas, gan augu maiņas sējumos. Artajos laukos ir
mazākas atšķirības augsnes elpošanas intensitātē, salīdzinot ar minimalizēto apstrādi. Augsnes virsējā slānī
līdz 10 cm dziļumam ir aktīvāka celulozi sadalošo mikroorganismu darbība. Bezmaiņas sējumos augsnes
celulozi sadalošā aktivitāte samazinās.
Augsnē dzīvo daudz un dažādi mikroorganismi, ar tikpat daudzveidīgu darbības spektru. Dažādi ekoloģiskie faktori un
agrotehniskie paņēmieni ietekmē mikroorganismu grupu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu. Izmainās slāpekli saistītāju
mikroorganismu, amonifikācijas un nitrifikācijas procesos iesaistīto baktēriju grupu daudzuma attiecības, celulozi sadalošo
organismu daudzums. Daudzveidīgo mikrobioloģisko reakciju norise nodrošina augsnes auglības ilgstošu saglabāšanos. No
mikroorganismu darbības atkarīga humusvielu veidošanās un sadalīšanās intensitāte, organiskā mēslojuma un augu atlieku
mineralizācijas intensitāte, augiem grūti izmantojamo savienojumu transformēšana pieejamā formā. No daudzveidīgās
mikroorganismu darbības atkarīgi augu barošanās apstākļi un ražas kvalitāte.
Mikroorganismu darbību un daudzveidību var raksturot ar dažādiem paņēmieniem. Iespējams noteikt atsevišķu fizioloģisko
grupu klātbūtni un aktivitāti. Retāk analizē noteiktu mikroorganismu sugu kvantitatīvās izmaiņas. Augsnes elpošanas
intensitātes svārstības sniedz informāciju par kopējo mikroorganismu darbības intensitāti un ir nozīmīgs parametrs
augsnes bioloģiskās aktivitātes raksturošanai. Jēdzienu „augsnes bioloģiskā aktivitāte” lieto, lai raksturotu daudzveidīgo
augsnes organismu darbību. Augsnes bioloģiskā aktivitāte ir viens no būtiskākajiem augsnes kvalitāti raksturojošajiem
parametriem. Augsnes kvalitātes izmaiņas ir nozīmīgas ne tikai, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecisko
ražošanu, bet arī saglabātu vides (ūdens, atmosfēras) kvalitāti. Ilggadējo pētījumu rezultātos pierādīts, ka augsnes bioloģiskā
aktivitāte atkarīga ne tikai no daudziem vides faktoriem tai skaitā augsnes mitruma un temperatūras režīma. Bioloģisko
procesu norisi augsnē ietekmē arī cilvēka darbība. Augsnes bioloģiskās aktivitātes novērtēšana ļauj spriest par dažādu
augsnes apstrādes paņēmienu, kā arī organiskā un minerālā mēslojuma ietekmi uz bioloģisko procesu intensitāti. Augsnes
apstrādes veids ilgākā laika periodā var kļūt par vienu no nozīmīgākajiem mikroorganismu aktivitāti ietekmējošajiem
faktoriem, jo izmaina dažādos augsnes slāņos mikroorganismiem pieejamās barības vielas (augu atliekas), kā arī vides
faktorus. Mainoties augsnes poru daudzumam un dziļumam, izmainās augsnes mitruma režīms un aerācija. Rezultātā
mainās dominējošo mikrobioloģisko procesu virzība.
Paaugstinoties bioloģisko procesu intensitātei, paaugstinās augsnes ekoloģiskā buferspēja pret nelabvēlīgiem vides
apstākļiem. Augstāka bioloģiskā aktivitāte sējumos uzlabo to fitosanitāro stāvokli un augu minerālās barošanās apstākļus.
Darba mērķis bija novērtēt tradicionālās (augsni arot) un minimālās (augsni apstrādājot ar disku lobītājiem) augsnes
apstrādes ietekmi uz bioloģisko procesu norises intensitāti dažādās augu maiņas sistēmās.

Materiāls un metodes
Augsnes mikrobioloģiskās aktivitātes novērtēšana veikta projekta VPP. Nr. 2010.10-4/VPP-5 /VP26 ietvaros iekārtotajos
izmēģinājuma laukos Jelgavas novada, MPS Pēterlauki, Poķos. Izmēģinājuma laukā ir virsēji velēnglejota (GLu) smilšmāla
augsne, humusa saturs 20 g/kg, pHKCl 6,8.
Izmēģinājumā salīdzināti divi augsnes apstrādes varianti – tradicionālais – arot 0,22–0,23 m dziļumā un minimālais –
apstrādājot augsni ar disku lobītāju 0,10–0,11 m dziļi. Paraugi ņemti 0–10 un 10– 0 cm dziļumā, pa lauciņa diagonāli. Katra
lauciņa kopējais augsnes paraugs veidots no 15–20 zondējumiem.
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Izmēģinājumos bezmaiņas sējumos audzēti ziemas kvieši. Augu maiņā iekļauti kvieši, mieži un rapsis. Augsnes elpošanas
intensitāte noteikta pēc izdalītā CO2 daudzuma no 100 g sausas augsnes stundā (mg CO2 / 100 g h). 500 mL traukā iesver
analizējamo augsnes paraugu (50 g). Traukā ar augsni ievieto mazāku trauciņu ar KOH šķīdumu izdalītā CO2 uztveršanai.
Trauku hermētiski noslēdz un inkubē 30 °C temperatūrā. Izdalīto CO2 nosaka ar titrēšanas metodi (Microbiological
Methods ….., 2005).
Celulozes sadalīšanas aktivitāte noteikta izmantojot linu auduma gabaliņus. Linu audums sagriezts vienādos gabalos. Katrs
gabals nosvērts un ievietots augsnē. Traukā ar katra izmēģinājuma lauciņa augsni ievietoti seši linu auduma gabaliņi. Pēc
inkubācijas perioda, mikrobioloģiski nesadalītā auduma gabaliņi izņemti no augsnes un nosvērti. Rezultāts izteikts, kā
auduma sadalīšanās pakāpe procentos.

Rezultāti
Apkopojot izmēģinājuma laikā iegūtos rezultātus, var novērot kopēju tendenci, ka augsnes elpošanas intensitāte samazinās
dziļākajos augsnes slāņos neatkarīgi no augsnes apstrādes veida (1. att.). Tomēr statistiski būtiska atšķirība konstatējama
starp augsnes virskārtu un augsnes slāni 10–20 cm minimālajā augsnes apstrādē (Ffakt. 14,80 > Fcrit. 4,60). Vidēji augstāka
mikroorganismu aktivitāte konstatēta minimālajā augsnes apstrādē. Tas izskaidrojams ar lielāku augu atlieku koncentrēšanos
augsnes virskārtā. Tomēr šajā augsnes slānī atsevišķos gados meteoroloģisko apstākļu ietekmē konstatētas arī nozīmīgākās
mikroorganismu aktivitātes svārstības augu veģetācijas perioda laikā. Pārsvarā mikroorganismu aktivitāte samazinājās
jūnijā un jūlijā.

1. attēls. Vidējā augsnes elpošanas intensitāte minimālajā (M) un tradicionālajā (T)
augsnes apstrādē 10 (0–10) un 20 (10–20) cm dziļumā.

Audzētajiem kultūraugiem nav viennozīmīga ietekme uz augsnes bioloģiskajiem procesiem. Salīdzinot izmēģinājuma
laikā iegūtos augsnes elpošanas rezultātus variantus, kur audzēja ziemas kviešus, ar variantiem, kur ziemas kviešus
audzēja augmaiņā ar rapsi, konstatēts, ka nozīmīgākās atšķirības ir 10–20 cm dziļajā augsnes slānī (2. att.). Šajā dziļumā
mikroorganismu aktivitāte ir zemāka nekā virskārtā, bet parādās augu maiņas ietekme uz mikroorganismu darbību.
Variantos, kur ziemas kvieši mainīti ar rapsi, 10–20 cm dziļumā mikroorganismu aktivitāte ir augstāka. Mikroorganismu
darbību var stimulēt aršanas procesā augsnes dziļākos slāņos iestrādātās augu atliekas, kas bagātina augsni ar
mikroorganismiem nepieciešamām barības vielām. Rapšiem, salīdzinot ar kviešiem, ir spēcīgāk attīstīta sakņu sistēma, kas
arī stimulē mikroorganismu darbību dziļākos augsnes slāņos.

2. attēls. Augsnes elpošana augsnes apstrādes (minimālā) (M) un tradicionālā) (T) un
augu maiņas ietekmē 10 (0–10) un 20 (10–20) cm dziļumā.

185

Food

Salīdzinot celulozes sadalīšanās pakāpi, konstatētas statistiski būtiskas atšķirības starp variantiem. Aktīvāka celulozi
sadalošo mikroorganismu darbība konstatēta augsnes virskārtā izmēģinājuma lauciņos, kur augsne arta (3. att.). Būtiskāka
atšķirība starp augsnes apstrādes veidiem (Ffakt. 8,26 > Fcrit. 5,14) variantā, kur bez maiņas audzēti ziemas kvieši, lai gan
kopējā celulozi sadalošo mikroorganismu darbība aktīvāka lauciņos, kur ziemas kvieši mainīti ar rapsi un miežiem.

3. attēls. Celulozes sadalīšanās pakāpe (%) minimālā (M) un tradicionāli (T) apstrādātajos laukos 0–10 cm dziļumā.
Augu maiņas varianti: 1- Ziemas kvieši bez maiņas, 2 - ziemas kvieši maiņā ar rapsi, 3 - ziemas kvieši / rapsis / mieži / rapsis.

Dziļākajā augsnes slānī (10–20 cm) minimālās augsnes apstrādes variantos zemākā celulozi sadalošo mikroorganismu
darbība konstatēta ziemas kviešu bezmaiņas sējumu variantos (4. att.). Turpretī variantā, kur ziemas kvieši mainīti ar rapsi
un miežiem, līdzīgi kā augsnes virskārtā, augstāka celulozi sadalošo mikroorganismu darbība konstatēta artajos lauciņos
(3. att., 3 variants).
Augu maiņas dažādošana stimulē celulozi sadalošo mikroorganismu darbību, ko var izskaidrot ar mikroorganismu barības
bāzes dažādošanos, ko nosaka augu maiņā iekļauto augu bioķīmiskais sastāvs. Arī augu maiņā iekļauto augu sakņu sistēmas
apjoms un dziļums var ietekmēt mikrobioloģisko procesu norisi. Mikrobioloģisko procesu intensifikācija uzlabo augu
barošanās apstākļus, kas veicina fotosintēzes procesa intensifikāciju un gala rezultātā palielina augu ražību.

4. attēls. Celulozes sadalīšanās pakāpe (%) minimāli (M) un tradicionāli (T) apstrādātajos laukos 10–20 cm dziļumā.
Augu maiņas varianti: 1- Ziemas kvieši bez maiņas, 2 - ziemas kvieši maiņā ar rapsi, 3 - ziemas kvieši / rapsis / mieži / rapsis.

Ilgtermiņā augsnes auglības saglabāšanai nozīmīga ir mineralizācijas un humifikācijas procesu sabalansēta norise. Reducēta
augsnes apstrāde atstāj ievērojamu daudzumu augu atlieku augsnes virskārtā, tāpēc tajā palielinās mikroorganismu
biomasa un aktivitāte. Tomēr mikroorganismu darbību augsnes virskārtā bieži vien ierobežo nepietiekamais mitrums,
mikroorganismu darbībai pieejamie slāpekļa savienojumi, kā rezultātā augu atliekas ilgstoši nesadalās.
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Secinājumi
1.

Augsnes elpošanas intensitāte augsnes virskārtā līdz 10 cm dziļumam ir augstāka, salīdzinot ar 10–20 cm
dziļumu

2.

Augsnes apstrādes minimalizācija stimulē mikroorganismu darbību augsnes virskārtā kā bezmaiņas, tā arī
augmaiņas sējumos.

3.

Artajos laukos konstatētas mazākas atšķirības augsnes elpošanas intensitātē salīdzinot ar minimālo apstrādi.

4.

Augsnes virsējā slānī līdz 10 cm dziļumam ir aktīvāka celulītisko mikroorganismu darbība, salīdzinot ar 10–20
cm dziļumu.

5.

Bezmaiņas sējumos celulozi sadalošo mikroorganismu aktivitāte augsnē samazinās, salīdzinot ar augu maiņas
variantiem.
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THE INFLUENCE OF SOIL TILLAGE AND PLANT
ROTATION ON SOIL BIOLOGICAL ACTIVITY
Laila Dubova*, Antons Ruža, Ina Alsiņa, Jānis Bārtuļs
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* Laila.Dubova@llu.lv

Soil management system has been research subject for decades and trend to improve sustainable soil quality. Intensification
of soil use in agriculture has caused fear that soil quality could be changed for long or irreversibly. Soil management practices
influence micro and macro organisms that live there. Soil treatment affects the water content, temperature, aeration of the
soil thereby modify intensity and tendency of microbiological processes. The attention was paid to the impact of these
processes on the quantity and composition of soil organic matter and availability of plant nutrients. Measurement of the soil
respiration rate is a widely used method in studies of soil biological intensity. It gives an estimate of total microbial activity
in the soil. Activity of degradation of cellulose is used for determination of soil quality.
The aim of our work was to determine the effects of conventional and reduced tillage system on some soil biological
parameters.
The experiments were carried out in the Training and Research Farm “Peterlauki” of the Latvia University of Agriculture
during the period 2010 till 2013. Half of the experimental field were conventionally ploughed, but the other half were
subjected to a minimal - shallow tillage. The conventionally tilled fields were ploughed with mouldboard plough to the
depth 25 cm, but the reduced tillage plots had of shallow tillage with a disc harrow at the depth 10–12 cm. Experiments
included fields with winter wheat monoculture and fields with crop rotations with rape and barley. Soil microbiological
activity was tested by soil respiration intensity measured by titration. Activity of degradation of cellulose was determined
by evaluation of degradation of linen cloth.
Results showed that soil respiration intensity decreases in the deeper layer (10–20 cm) of the soil in comparison with
topsoil (0–10 cm depth). On average, a higher activity of micro-organisms was found at minimal - shallow tillage. This is
due to a higher concentration of plant residues in topsoil and soil surface. Fewer differences in soil biological activity were
observed in ploughed fields in comparison with minimal tillage ones. It can be explained with embedded plant residues by
plough which enriches the soil with necessary nutrients for microorganisms. Rape plants compared to wheat have strongly
developed root system that stimulates microbial activity in deeper soil layers.
The higher cellulose degradation activity was observed in the topsoil in comparison with deeper layer. Crop rotation
stimulates the activity of microorganisms which degrade cellulose.
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SKREJVABOLES (COLEOPTERA: CARABIDAE) KĀ
INTEGRĒTĀS AUGU AIZSARDZĪBAS INDIKATORI
ZIEMAS KVIEŠU SĒJUMOS
GROUND BEETLES (COLEOPTERA: CARABIDAE)
AS INDICATORS OF INTEGRATED PEST
MANAGEMENT IN WINTER WHEAT
Jānis Gailis*, Ināra Turka

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* janis.gailis@llu.lv

Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) pasaulē kā bioloģiskās daudzveidības indikatori dažādās agrocenozēs
tiek izmantotas samērā plaši. Latvijā šādu pētījumu nav. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā skrejvaboles
(Carabidae) ir izmantojamas par integrētās augu aizsardzības (IAA) indikatoriem ziemas kviešu (Triticum
aestivum) sējumos Latvijā. Lauka pētījumi ir veikti 2012. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes
mācību un pētījumu saimniecībā „Pēterlauki”. Izmantoti 12 parauglaukumi, no kuriem sešos augsne ir
tradicionāli apstrādāta (aparta augsnes virskārta), bet pārējos augsne ir minimāli apstrādāta (augsnes virskārta
uzlobīta). Ziemas kvieši, vasaras kvieši un vasaras rapsis (Brassica napus) ir izmantoti kā priekšaugi ik četros
parauglaukumos. Pētījuma pirmie rezultāti liecina, ka par IAA indikatoru ziemas kviešu sējumos var kalpot
maza izmēra (≤5 mm) skrejvaboļu dinamiskais blīvums, kurš indicē dažādas augsnes apstrādes metodes.
Savukārt minētie priekšaugi nerada statistiski nozīmīgu ietekmi uz skrejvaboļu dinamisko blīvumu. Pētījums
ir jāturpina, lai noskaidrotu, kādu ietekmi dažāda augsnes apstrāde un priekšaugi atstāj uz skrejvaboļu sugu
daudzveidību, dominances struktūru u.c. parametriem.
Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) lielākoties ir plēsīgi dzīvnieki, kas izceļas ar lielu sugu daudzveidību. Taču atsevišķas
skrejvaboļu sugu grupas ir pilnīgi vai fakultatīvi fitofāgi (augēdāji), kas pārtiek no augu sēklām. Barošanās stratēģija ir
apstāklis, kas ļauj uzskatīt skrejvaboles par nozīmīgiem integrētās augu aizsardzības (IAA) elementiem, jo plēsīgās sugas
ir kultūraugu kaitēkļu dabiskie ienaidnieki, savukārt fitofāgās sugas var nozīmīgi ierobežot nezāļu blīvumu, apēdot to
sēklas. IAA koncepcija paredz, ka konvencionālajās agrocenozēs kaitīgo un nevēlamo organismu ierobežošanai primāri ir
jāizmanto dažādi agrotehniski un dabiski paņēmieni. Savukārt ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir pieļaujama
tikai tad, ja citi paņēmieni nedod vēlamo rezultātu. Vieni no svarīgākajiem agrotehniskajiem paņēmieniem kaitēkļu un
nezāļu ierobežošanā ir augsnes apstrāde un laukaugu maiņa. Šie faktori ietekmē arī skrejvaboles, jo augsnes apstrāde
izmaina skrejvaboļu dabisko dzīves vidi – augsnes virskārtu, bet atšķirīgi laukaugi piesaista atšķirīgus skrejvaboļu barības
objektus – fitofāgos kukaiņus, zirnekļveidīgos un gliemežus. Tāpēc skrejvaboles ir izmantojamas kā dažādu IAA elementu
indikatori.
Latvijā skrejvaboles agrocenozēs ir pētītas salīdzinoši maz. Pētījumu par augsnes apstrādes metožu un laukaugu maiņas
ietekmi uz skrejvabolēm nav vispār. Līdz ar to šobrīd ir liela nepieciešamība veikt pētījumus par dažādu agroekoloģisko
faktoru ietekmi uz skrejvabolēm dažādās agrocenozēs. Nākotnē šādu pētījumu rezultāti dos ne tikai teorētiskas zināšanas,
bet arī ļaus efektīvāk izmantot skrejvaboles kā dabiskus kaitēkļu ierobežošanas mehānismus intensīvi apsaimniekotajās
lauksaimniecības zemju platībās. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā dažādas augsnes apstrādes metodes un laukaugu
maiņas shēmas ietekmē skrejvaboles ziemas kviešu (Triticum aestivum) sējumos Latvijā. Tādā veidā būs iespējams izdarīt
pirmos secinājumus, kā mūsu valstī skrejvaboles izmantot par IAA indikatoriem. Ziemas kvieši šim pētījumam ir izvēlēti
tāpēc, ka to intensīvai audzēšanai Latvijā ir jāizmanto relatīvi maz pesticīdu. Insekticīdi ziemas kviešu aizsardzībai pret
kaitēkļiem parasti netiek lietoti. Līdz ar to ziemas kviešu sējumi ir vispiemērotākie, lai izpētītu, kādu ietekmi uz skrejvabolēm
atstāj tieši augsnes apstrādes metodes un laukaugu maiņas shēmas.

Materiāls un metodes
Pētījumi ir veikti 2012. un 2013. gada vasarā Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā
„Pēterlauki” (56o30’39.38’’ Z; 23o41’30.15’’ A). Skrejvaboļu materiāls tika ievākts, izmantojot augsnes lamatas 12
parauglaukumos (0,3 ha katrs). Sešos parauglaukumos bija veikta tradicionāla augsnes apstrāde ar augsnes virskārtas
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uzaršanu 0,22–0,23 m dziļumā. Pārējos sešos parauglaukumos tika veikta minimāla augsnes apstrāde – augsnes virskārta
tika uzlobīta 0,10–0,11 m dziļumā ar disku ecēšām. 2012. gadā ik četros parauglaukumos priekšaugs ziemas kviešiem bija
vasaras kvieši, ziemas kvieši un vasaras rapsis (Brassica napus). Savukārt 2013. gadā četros parauglaukumos priekšaugs bija
ziemas kvieši, bet astoņos parauglaukumos – vasaras rapsis. Parauglaukumi cits no cita un no blakus esošajiem kultūraugu
sējumiem bija atdalīti ar 2,5 m platām augsnes joslām, kuras sedza nezāļu veģetācija.
Kā augsnes lamatas skrejvaboļu ievākšanai tika izmantotas augsnē ieraktas 200 ml caurspīdīgas plastmasas glāzes (atvēruma
diametrs 65 mm), kuras līdz pusei piepildītas ar 4,5–5% etiķskābes šķīdumu, kam pievienoti daži pilieni deterģenta. Katrā
parauglaukumā tika izvietotas 10 augsnes lamatas 30 m garā diagonālā transektē. Lamatu ekspozīcija abos gados tika
uzsākta, tiklīdz pavasarī tika novērotas pirmās aktīvās skrejvaboles, bet pabeigta īsi pirms ziemas kviešu nopļaušanas. 2012.
gadā lamatu eksponēšana tika uzsākta 17. aprīlī, bet pabeigta 31. jūlijā. 2013. gadā lamatu eksponēšana tika uzsākta 23.
aprīlī, bet pabeigta 30. jūlijā. Lamatās iekritušās vaboles tika izņemtas ik pēc septiņām dienām.
Izmantojot augsnes lamatas, ir iegūti dati par skrejvaboļu dinamisko blīvumu, kurš tiek mērīts kā vaboļu indivīdu skaits
vienās lamatās septiņu dienu periodā (ind./lam. 7 dienas). Atšķirīgo augsnes apstrādes metožu un priekšaugu ietekme
uz skrejvabolēm ir pētīta, salīdzinot skrejvaboļu vidējo dinamisko blīvumu starp parauglaukumiem ar atšķirīgu augsnes
apstrādi un dažādiem priekšaugiem.

Rezultāti
Izmēros nelielās skrejvaboles, kuru ķermeņa garums nepārsniedz 5 mm, dod priekšroku laukiem ar tradicionāli apstrādātu
augsni. 2012. gadā izmēros mazo skrejvaboļu dinamiskais blīvums bija nozīmīgi lielāks ziemas kviešu sējumos, kuros veikta
augsnes virskārtas aparšana (1. att.). 2013. gadā ievākto vaboļu materiāls vēl nav apstrādāts. Savukārt vidēja un liela izmēra
skrejvaboles vairāk dod priekšroku ziemas kviešu sējumiem ar minimāli apstrādātu augsni (2. att.). Taču vidēja un liela
izmēra skrejvaboļu dinamiskā blīvuma atšķirības starp laukiem ar dažādu augsnes apstrādi ir salīdzinoši nelielas.

1. attēls. Izmēros mazo skrejvaboļu (≤5 mm) vidējais dinamiskais blīvums ziemas kviešu sējumos ar tradicionāli apstrādātu augsni (□) un
minimāli apstrādātu augsni (■) 2012. gada veģetācijas sezonā. (Apzīmējumi: Apr – aprīlis, Mai – maijs, Jūn – jūnijs).

2. attēls. Vidēja un liela izmēra skrejvaboļu vidējais dinamiskais blīvums ziemas kviešu sējumos ar tradicionāli apstrādātu augsni (□) un
minimāli apstrādātu augsni (■) 2012. gada veģetācijas sezonā. (Apzīmējumi: Apr – aprīlis, Mai – maijs, Jūn – jūnijs).

Ziemas kvieši, vasaras kvieši un vasaras rapsis kā priekšaugi nerada statistiski nozīmīgas skrejvaboļu dinamiskā blīvuma
atšķirības ziemas kviešu sējumos. Tas ir redzams gan salīdzinot pilnīgi visu skrejvaboļu dinamiskos blīvumus (3. att.), gan
atsevišķi aplūkojot mazā izmēra un vidējā izmēra skrejvaboļu dinamiskos blīvumus.
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3. attēls. Visu skrejvaboļu vidējais dinamiskais blīvums ziemas kviešu sējumos ar dažādiem priekšaugiem (□ – ziemas kvieši, ■– vasaras
kvieši, ■– vasaras rapsis) 2012. gada veģetācijas sezonā. (Apzīmējumi: Apr – aprīlis, Mai – maijs, Jūn – jūnijs).

Pirmie pētījuma rezultāti liecina, ka viens no IAA indikatoriem ziemas kviešu sējumos varētu būt maza izmēra skrejvaboļu
dinamiskais blīvums, kurš ir ievērojami augstāks sējumos ar apartu augsni. Savukārt skrejvaboļu dinamiskais blīvums
ziemas kviešu sējumos visticamāk nespēs indicēt graudaugus un rapsi kā priekšaugus. Šie rezultāti saskan ar citur
pasaulē veiktajiem pētījumiem. No tiem izriet, ka skrejvaboļu dinamiskais blīvums būtiski atšķiras starp graudaugu un
rušināmo kultūraugu sējumiem. Visaugstākais tas ir ziemāju graudaugu sējumos, bet rušināmo laukaugu laukos tas ir
zems, jo skrejvaboles nespēj tolerēt vairākkārtīgo augsnes virskārtas irdināšanu veģetācijas sezonas laikā. Irdinot augsnes
virskārtu, tiek iznīcinātas līdz 51% no visām laukā esošajām skrejvabolēm, un šis efekts saglabājas aptuveni 18 dienas
pēc veiktās aktivitātes. Fakts, ka mazā izmēra skrejvaboles priekšroku dod sējumiem ar apartu augsni, tiek skaidrots ar
diviem faktoriem. Pirmkārt, uzarta augsne ir irdenāka, nekā laukos, kuros galvenā augsnes apstrādes metode ir uzlobīšana.
Irdenākā augsnē skrejvabolēm ir vieglāk izrakt paslēptuves, kur patverties no nelabvēlīgiem meteo apstākļiem un pārziemot.
Otrkārt, apartos laukos uz augsnes virsmas neveidojas salmu agregācijas, kas mazajām skrejvabolēm traucē pārvietoties un
samazina iespēju pamanīt upuri.

Secinājumi
Ziemas kviešu sējumos kā IAA indikatoru var izmantot maza izmēra (≤5 mm) skrejvaboļu dinamisko blīvumu, kas indicē
dažādas augsnes apstrādes metodes.
Skrejvaboļu dinamiskais blīvums ziemas kviešu sējumos visticamāk nav izmantojams par graudaugu un rapša kā priekšaugu
indikatoru.
Pētījums ir jāturpina, jo ir jāpārbauda, kādu ietekmi dažādas augsnes apstrādes metodes un priekšaugi atstāj uz skrejvaboļu
sugu daudzveidību, dominances struktūru u.c. parametriem ziemas kviešu sējumos. Tāpat nepieciešama vēl vairākkārtēja
lauku pētījumu atkārtošana, lai novērtētu, kādu ietekmi uz skrejvabolēm atstāj minētie agrotehniskie pasākumi kombinācijā
ar dažādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.
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GROUND BEETLES (COLEOPTERA: CARABIDAE)
AS INDICATORS OF INTEGRATED PEST
MANAGEMENT IN WINTER WHEAT
Jānis Gailis*, Ināra Turka

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
* janis.gailis@llu.lv

Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) are important elements of integrated pest management (IPM), because predatory
species decrease density of pests, but phytophagous species can significantly reduce amount of weeds. Concept of the IPM
defines that agrotechnical and biological pest control methods must be primary over usage of pesticides in conventional
crops. Proper soil tillage and crop rotation are important agrotechnical activities of pest and weed control. Both these
factors also affect ground beetles within every crop. Ability to react to different agroecological factors allows calling ground
beetles as indicators of IPM.
In Latvia, there are comparably few researches made on ground beetles inhabiting agrocenozes. No researches have
been made on soil tillage and crop rotation effect on ground beetles. Thus it is important to investigate how different
agroecological factors affect ground beetles within different agrocenozes. In future, results of this kind of researches will
allow using ground beetles as natural enemies of pests and weeds more effectively within conventional crops. Objective
of this research is to find out how different soil tillage methods and plant rotation affect ground beetles inhabiting winter
wheat (Triticum aestivum) fields. It will allow doing first conclusions on how to use ground beetles as indicators of IPM
in Latvia. Winter wheat is most suitable crop for this research, because intensive cultivation of this crop does not require
using pesticides very much. Insecticides should not be used at all. Thus winter wheat fields are the best agrocenozes where
to investigate how soil tillage and crop rotation affect ground beetles.
Field studies were made during summer of 2012 and 2013 in Latvia University of Agriculture Study and Research Farm
“Pēterlauki” (56o30’39.38’’ N; 23o41’30.15’’ E). Ground beetles had been collected using pitfall traps in 12 sample plots (0.3
ha each): six sample plots with conventionally tilled soil (inverse soil tillage) and six sample plots with minimally tilled soil
(non-inverse soil tillage). Correspondingly, main soil treatments for sample plots were conventional ploughing (0.22–0.23
m) with mouldboard plough and shallow tillage (0.10–0.11 m) with disc harrow. Winter wheat, spring wheat and spring
rape (Brassica napus) had been used as the fore-crop in every four sample plots. Sample plots were separated from each
other and near crop fields by 2.5 m wide stripes of land covered with weed vegetation.
Ten pitfall traps were placed in 30 m long cornerwise transect in each sample plot. Transparent plastic glasses (200 ml,
opening diameter 65 mm) filled with 4-5% acetic acid and few drops of detergent were used as pitfall traps for collecting of
beetles. Exposition of traps both years started in spring when first active ground beetles were observed, but ended shortly
before cutting of wheat.
First results of research show, that activity density of ground beetles can be used as indicator of soil tillage. The activity
density of small sized ground beetles (body length ≤5 mm) was significantly higher in traditionally tilled winter wheat
fields than in minimally tilled ones during 2012 (beetles collected in 2013 are still under processing. On the other hand,
medium and big sized ground beetles (body length >5 mm) preferred minimally tilled fields, but activity density of theses
beetles did not significantly differ between differently tilled fields. These results correspond with researches made in other
countries. Higher activity density of small sized ground beetles within traditionally tilled fields is explained with two
factors. Traditional soil tillage provides more loose soil surface, thus ground beetles can easily dig shelters. There are also
less straws on the soil surface within traditionally tilled fields, thus small sized ground beetles, which are visual hunters,
can more easily spot their prey. Big sized ground beetles, on the other hand, extinct from intensively tilled fields, because
soil tillage causes direct death of them.
Ground beetle activity density does not indicate cereals and spring rape as fore-crops in winter wheat fields.
Research should be continued. It is necessary to verify how different soil tillage methods and crop rotation affect species
biodiversity, dominance structure and other parameters of ground beetles. Also field studies should be continued few more
years to verify how combinations of meteo and agroecological factors affect ground beetles inhabiting winter wheat fields.
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REDUCĒTAS AUGSNES APSTRĀDES UN AUGMAIŅAS
IETEKME UZ ZIEMAS KVIEŠU PRODUKTIVITĀTI UN
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THE IMPACT OF REDUCED SOIL TILLAGE AND
CROP ROTATION ON WINTER WHEAT GRAIN
PRODUCTIVITY AND QUALITY
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Augsnes apstrāde ir energoietilpīgs process, tādēļ pasaulē tiek veikti pētījumi kā tradicionālo augsnes apstrādi
aizstāt ar dažādām augsnes minimālās apstrādes sistēmām. Viens no projekta „Augsnes kā galvenā resursa
ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvei no plašāk audzētajām
laukaugu sugām” mērķiem ir pētīt jauno tehnoloģiju (minimālās augsnes apstrādes bezmaiņas – nosacītas
augu rotācijas sējumos) ietekmi uz ražas lielumu un tās kvalitāti, augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva
izmaiņām ilgtermiņā salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju. Pirmo četru gadu rezultāti
pierāda, ka ziemas kviešu graudu ražas vairāk ietekmēja augmaiņa, mazāk – augsnes apstrādes veids. Graudu
kvalitātes rādītāji nebija atkarīgi no audzēšanas tehnoloģijām, taču tos būtiski ietekmēja gada meteoroloģiskā
situācija. Augsnē notiekošie procesi izmainās salīdzinoši ilgākā laika periodā, tāpēc pēc 3–4 gadu pētījumu
rezultātiem var izdarīt orientējošus secinājumus, jo galīgo secinājumu izdarīšanai nepieciešami turpmākie
pētījumi
Tradicionālās augsnes apstrādes pamatā ir aršana. Pats aršanas process sastāv no vairākām savstarpēji saistītām operācijām
– augsnes slāņa, visbiežāk 22–25 cm dziļumā, nogriešana, tā pacelšana uz augšu, apgriešana un pārvietošana blakus esošajā
vagā. Tā, atkarībā no augsnes mehāniskā sastāva, blīvuma u.c. īpašībām, aršanas procesā uz katru ha tiek pārvietotas 3–4
tūkstoši tonnu augsnes. Kopumā augsnes apstrāde ir energoietilpīgs process un pastāv uzskats, ka 70–80% no kopējā
energopatēriņa augsnes apstrādei var attiecināt tieši uz aršanu. Tādēļ pasaulē tiek veikti pētījumi kā tradicionālo augsnes
apstrādi aizstāt ar dažādām augsnes samazinātas apstrādes sistēmām, jeb tā saucamo reducēto augsnes apstrādi. Populārākais
šādas sistēmas veids ir kad augsnes aršana tiek aizstāta ar seklu augsnes virskārtas apstrādi bez augsnes apvēršanas.
Latvijā pēdējos gados aizvien plašāk zemnieku saimniecībās, it sevišķi īpaši jutīgajās teritorijās, tiek pielietota bezmaiņas
laukaugu audzēšanas sistēma ar minimālu augsnes apstrādi. Visbiežāk dominē pēc platībām atšķirīgu divu laukaugu
sugu (kvieši, rapsis) nosacīta rotācija, kurā kā galvenais organiskās vielas papildinājums augsnē ir pēcpļaujas atliekas
pēc pamatprodukcijas novākšanas. Pastāv uzskats, ka šāda galveno laukaugu audzēšanas tehnoloģija veicina iespējamo
augsnes degradāciju, kaitīgo organismu (nezāļu, kaitēkļu un augu patogēnu) pastiprinātu vairošanos, kas gala rezultātā
var būtiski ietekmēt iegūstamās produkcijas lielumu un kvalitāti, kā arī ražas pastiprinātu piesārņojumu ar mikotoksīniem
un pesticīdu atliekām. Rezultātā iegūtās ražas izmantošanas iespēja pārtikā un lopbarībā var tikt apdraudēta, radot lielus
ekonomiskus zaudējumus lauksaimniekiem un uzņēmējdarbībai kopumā. Šāda veida augsnes apstrādes tehnoloģijas prasa
palielinātu minerālā mēslojuma un pesticīdu pielietojumu, kas neizbēgami rada palielinātu agroekoloģisko slodzi uz augsni
un vidi kopumā. Arī „Latvijas lauku attīstības programmā 2007.–2013. gads” atzīmēts, ka „augšņu degradācija ir viena no
galvenajām lauksaimniecības radītām vides problēmām. To veicinājusi vienveidīga augu maiņa un organiskā mēslojuma
trūkums, nepareiza agrotehnika, reljefa īpatnības, augu maiņas neievērošana un zaļo platību trūkums, kas veicina eroziju
lauksaimniecības zemēs”
1999. gadā Latvijā tika publicēti Labas Lauksaimniecības Prakses (LLP) nosacījumi, kas, balstoties uz ārzemju pieredzi,
izvirzīja virkni jaunu tehnoloģisko prasību, kas paredzētas vides piesārņojuma risku mazināšanai, kas var notikt
lauksaimnieciskās darbības rezultātā. Šīs prasības ir uzskatāmas par obligātām tā saucamajā „Īpaši jutīgajā teritorijā” (Rīgas,
Bauskas, Jelgavas un Dobeles rajoni). Šī teritorija pašlaik aptver Latvijas visintensīvākās lauksaimniecības zonu. Taču līdz
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šim nav veikti koordinēti pētījumi un izvirzīti pārliecinoši argumenti, kas demonstrētu šo pasākumu pamatotību, kā arī
dotu iespēju pieņemt lēmumus par šādu teritoriju statusa saglabāšanu pašreizējās robežās.
Tajā pat laikā jebkura agrotehniskā pasākuma mehāniska pārcelšana no agroklimatiski atšķirīgas vides citā neregulējamo
faktoru kopā vai arī nepietiekami nodrošinātā regulējamo faktoru vidē, vēlamo pozitīvo rezultātu vietā var dot negatīvu
efektu, jo veidojas jauni faktoru „uzvedības” modeļi. Par to pietiekami uzskatāmi liecina dažādu agrotehnisko pasākumu
mehāniska pārcelšana atšķirīgā vai citādi nesagatavotā vidē, kā arī jaunu šķirņu ieviešana attiecīgās šķirnes prasībām
nepietiekama augšanas faktoru nodrošinājuma apstākļos. Par šiem jautājumiem savā laikā ir veikti daudzi un dažādi
atsevišķi pētījumi ražas un tās kvalitātes palielināšanas virzienā.

Materiāli un metodes
Lai skaidrotu minimālās (reducētās) augsnes apstrādes bezmaiņas (minimālas augu rotācijas) sējumos ietekmi uz ražas
lielumu un tās kvalitāti, augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā salīdzinājumā ar tradicionālo
audzēšanas tehnoloģiju 2008. gada rudenī LLU mācību pētījumu saimniecībā „Pēterlauki” speciāli šim nolūkam tika
iekārtots stacionārs ar vienotu ziemas kviešu un ziemas rapša fonu variantos ar tradicionālo un minimālo augsnes apstrādi.
2009. un 2010. gadā tika pakāpeniski apgūta plānotā augu rotācija tradicionālās un minimālās augsnes apstrādes fonos.
Kopumā izmēģinājumā iekļauti 6 graudaugu un rapšu rotācijas varianti divos blokos: tradicionālā augsnes apstrāde un
minimālā augsnes apstrāde (aršana aizvietota ar augsnes lobīšanu). Katrā blokā ir vairāki vienādi augu rotācijas varianti –
ziemas kvieši bezmaiņas sējumos vai ziemas kvieši augmaiņā ar ziemas vai vasaras rapsi vai katru otro vai trešo gadu pēc
citiem priekšaugiem. Lauka izmēģinājums sastāv no diviem faktoriem:
A – augsnes apstrādes paņēmiens:
1) konvencionālā (tradicionālā);
2) minimālā (reducētā).
B – augu rotācija:
1) ziemas kvieši bezmaiņas sējumos;
2) ziemas kvieši augmaiņā.
Lauka izmēģinājums iekārtots divos atkārtojumos ar šāda veida pētījumiem salīdzinoši lielu viena lauciņa platību – ap 0,25
ha ar nolūku, lai varētu pielietot ražošanā izmantojamo tehniku un lauka izmēģinājums būtu maksimāli tuvināts ražošanas
apstākļiem. Izmēģinājuma kopējā platība – 6 ha.
Pētījums veikts putekļaina smilšmāla lesivētā brūnaugsnē ar vidēji labu dabisko drenētību, taču atsevišķos periodos, kad
augsne ir piesātināta ar ūdeni un plaisas nobloķējuši uzbriedušie māla minerāli, iespējama virsūdeņu uzkrāšanās augsnes
virspusē. Augsne salīdzinoši labi iekopta, ar neitrālu reakciju, vidēji augstu P2O5 un augstu K2O saturu (1. tabula).
1. tabula. Augsnes agroķīmiskais raksturojums.

Augsnes slānis,
cm

Reakcija,
pHKCl

Organiskā viela,
%

0-20

7,1

2,1

20–40

7,2

40–60

7,3

Ca laktāta ekstraktā, mg/kg
K2O

P2O5

1,9

256

157

773

1,5

106

93

2387

295

148

Mg
802

Sākotnēji visam laukam bija viens priekšaugs un par plānotās augmaiņas pilnu apguvi var uzskatīt 2011.–2012. gadu. Visi
agrotehniskie pasākumi (sēja, augu mēslošana, herbicīdu, retardantu, fungicīdu, insekticīdu (rapšiem) lietošana) tika veikti
atbilstoši attiecīgā kultūrauga īpatnībām, gada raksturam un nepieciešamībai, taču vienādi un vienlaicīgi abos augsnes
apstrādes variantos. Fosfora un kālija mēslojuma daudzums tika noteikts atbilstoši šo barības vielu saturam augsnē. Slāpekļa
mēslojums tika koriģēts atbilstoši iznesām un veģetācijas perioda raksturam.

Rezultāti
Lauka izmēģinājumu stacionāra iekārtošanas un apguves periods sakrita ar Zemgales zonai ļoti neraksturīgiem
meteoroloģiskiem apstākļiem – lielām temperatūru un nokrišņu novirzēm no ilggadīgiem vidējiem rādītājiem, kas būtiski
ietekmēja augu augšanu un attīstību un līdz ar to arī graudu ražas līmeni un kvalitātes rādītājus, kas pa atsevišķiem gadiem
svārstījās ievērojamā amplitūdā.
Vidēji augstākā ziemas kviešu graudu raža iegūta 2012. gadā, kad starpības starp minimālo un tradicionālo augsnes
apstrādi, kā arī bezmaiņas un augmaiņas sējumiem bija salīdzinoši nelielas (1. att.). Visos pārējos izmēģinājumu gados
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variantos kā ar tradicionālo, tā arī ar minimālo augsnes apstrādi konstatētas augmaiņas priekšrocības. Bezmaiņas sējumos
tradicionālās augsnes apstrādes variantos graudu ražas bija būtiski augstākas salīdzinot ar minimālo augsnes apstrādi (RS0,05
0,45). Augmaiņas variantos minimālās vai tradicionālās augsnes apstrādes varianta priekšrocības vai trūkumi lielā mērā
bija atkarīgi no veģetācijas perioda rakstura, līdz ar to vidējie četrgadīgie ražas rādītāji starp šiem variantiem izlīdzinājās
un bija gandrīz vienādi.

1. attēls. Ziemas kviešu graudu ražas bezmaiņas un augmaiņas sējumos ar minimālo
un tradicionālo augsnes apstrādi.

Vidējie četrgadīgie dati liecina, ka tieši augmaiņas ievērošana nodrošina stabili augstākas ziemas kviešu graudu ražas
neatkarīgi no augsnes apstrādes veida. Bezmaiņas (atkārtotos) ziemas kviešu sējumos kopumā graudu ražas ir zemākas,
taču šajā blokā izpaužas tradicionālās (ar aršanu) augsnes apstrādes priekšrocības. Kopumā ziemas kviešu graudu ražas
lielums vairāk atkarīgs no augmaiņas un mazāk no augsnes apstrādes veida.
Nozīmīgākie pārtikas kviešu graudu kvalitātes rādītāji ir proteīna un lipekļa saturs, sedimentācijas vērtība jeb Zeleny
indekss, krišanas skaitlis. Pēdējais gan vairāk atkarīgs no meteoroloģiskās situācija graudu nogatavošanās beigu periodā
un zināmā mērā šķirnes pēcbriedes perioda garuma. Nelabvēlīgu laika apstākļu - daudz nokrišņu, palielināts mitrums,
ietekmē šķirnēm ar īsāku pēcbriedes periodu krišanas skaitlis var strauji samazināties un neatbilst pārtikas graudu kvalitātes
prasībām. Proteīna un lipekļa saturs, kā arī sedimentācijas vērtība bez visiem citiem šos rādītājus ietekmējošiem faktoriem
ir tieši saistīta ar audzēšanas tehnoloģiju – augu barības vielu uzņemšanas iespēju nodrošinājumu.
2. tabula. Ziemas kviešu graudu kvalitātes rādītāji, vidēji 4 gados.

Augu rotācija
Bezmaiņas
Augmaiņā

Augsnes apstrādes veids

Proteīna saturs, %

Lipekļa saturs,%

Sedimentācijas vērtība

Tradicionālā

11,6

20,7

35,5

Minimālā

12,8

24,7

44,9

Tradicionālā

12,3

22,4

41,0

Minimālā

12,2

23,1

41,5

Graudu kvalitātes rādītāji pa atsevišķiem gadiem svārstījās diezgan ievērojamās robežās. Īpaši nelabvēlīgs graudu kvalitātes
rādītāju formēšanai ziemas kviešiem bija 2012. gads, kad proteīna saturs visos variantos bija ap 2% zemāks salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, bet sedimentācijas vērtība gandrīz divas reizes zemāka. Šajā gadā visos variantos pēc lipekļa satura
ziemas kviešu graudi neatbilda pārtikas kviešu kvalitātes prasībām, pārējie kvalitātes rādītāji bija pārtikas graudu kvalitātes
normatīvu zemākajā līmenī. Līdz ar to 2012. gada salīdzinoši zemie kvalitātes rādītāji būtiski ietekmēja arī vidējos 4-gadīgos
rādītājus (2. tabula).
Augmaiņas apstākļos netika konstatēta būtiska augsnes apstrādes veida ietekme uz graudu kvalitātes rādītājiem, taču
bezmaiņas ziemas kviešu sējumos minimālās augsnes apstrādes variantos graudu kvalitātes rādītāji ir nedaudz augstāki ne
tikai vidēji četrgadīgie, kas var būt atsevišķu gadu svārstību rezultātā, bet šāda parādība konstatēta katru gadu.

Secinājumi
Ziemas kviešu graudu ražas lielums vairāk atkarīgs no augmaiņas un mazāk no augsnes apstrādes veida, taču bezmaiņas
sējumos nedaudz augstākas ražas ir ar tradicionālo augsnes apstrādi.
Augsnes apstrādes varianti ziemas kviešu graudu kvalitātes rādītājus (proteīna saturu, lipekļa saturu, sedimentācijas vērtību,
krišanas skaitli) būtiski neietekmēja.
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THE IMPACT OF REDUCED SOIL TILLAGE AND CROP
ROTATION ON WINTER WHEAT GRAIN
PRODUCTIVITY AND QUALITY
Antons Ruža1*, Dzintra Kreita1, Merabs Katamadze2

Latvia University of Agriculture, Institute of Agrobiotechnology, Jelgava, Latvia,
Latvia University of Agriculture, Study and Research farm „Pēterlauki”, Jelgava, Latvia
*
Antons.Ruza@llu.lv
1

2

Soil preparation is an energy-intensive process, therefore investigations how to substitute the traditional soil tillage with
different minimum tillage systems are being carried out throughout the world. During the last years in Latvia, especially in
its vulnerable area – Zemgale, non-crop rotation and minimum (reduced) soil tillage are increasingly used. The dominating
is the relative crop rotation of two field crops (wheat and oilseed rape), different by their areas. One of the aims of the
project “Sustainable use of soil as the main resource for production of safe and qualitative food and feed from the main
agricultural crops” is to explain the impact of the new technologies (minimum soil tillage in different variants of crop
rotation or without crop rotation) on the yield and its quality, as well as on the changes in soil physical properties and
chemical composition in a long-term period in comparison with the traditional production technology. The processes
taking place in soil change over a longer period, therefore the research period is too short to draw any objective conclusions.
After three to four years of research, some definite trends started to emerge.
Overall, the trial included six cereal and rapeseed rotation variants in two blocks: traditional tillage (plough with mouldboard
plough – 0.22–0.23 m), and minimum tillage (shallow tillage with disc harrow – 0.10–0.12 m). Each block had the same
number of crop rotation variants – continuous winter wheat, and winter wheat in crop rotation with other crops (winter
oilseed rape, spring oilseed rape, barley, and spring wheat). Field experiments were established in duplicate; each plot was
about 0.25 ha (total area – 6 ha) to be able to apply the techniques and machinery used in the production and the field
experiments would be as close to the production conditions as possible. The study was conducted on silt loan brown lessive
soil with moderate to good natural drainage; the soil was relatively well enriched, with a neutral reaction, and medium high
P2O5 and high K2O content.
Period of investigations coincided with very unusual weather conditions in Zemgale area – high deviations in temperature
and precipitation compared with long-term average data, which significantly affected the plant growth and development;
therefore, the level of grain yield and quality indices fluctuated among the years in large amplitude. For almost all trial
years, with the exception of 2012, crop rotation provided higher yields compared with continuous wheat sowings both in
traditional and in minimum soil tillage. In continuous wheat sowings, significantly higher yields were obtained applying
conventional tillage. Average four-year data show that crop rotation ensured higher stability of winter wheat grain yield
regardless of the type of tillage. In continuous winter wheat, the yields were generally lower, and the benefits of traditional
tillage were expressed more clearly.
Grain quality indices by individual years varied over a quite considerable range. The 2012 year was especially unfavorable for
the formation of winter wheat grain quality indices: protein content of all samples was approximately 2% lower compared
to the previous year, and the sedimentation value was almost two times lower. This year, all samples for the gluten content
of winter wheat grain did not meet the food wheat quality requirements. Consequently, the relatively low levels of quality
indices for the year 2012 significantly influenced the average data.
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TRITIKĀLES GRAUDU KVALITĀTE
DAŽĀDĀS SAIMNIEKOŠANAS SISTĒMĀS
GRAIN QUALITY OF TRITICALE GROWN
UNDER DIFFERENT MANAGEMENT SYSTEMS
Arta Kronberga*, Dace Piliksere, Aija Vaivode, Skaidrīte Būmane
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Priekuļi, Latvija
State Priekuli Plant Breeding Institute, Priekuli, Latvia
*
Arta.Kronberga@priekuliselekcija.lv

Pētījumā izvirzīts uzdevums izpētīt Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotākās ziemas tritikāles
šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas bioloģiskajā un konvencionālajā saimniekošanas sistēmā, lai iegūtu
kvalitatīvus, pārtikā izmantojamus graudus. Rakstā analizēti divu pētījumu gadu rezultāti, izvērtējot ziemas
tritikāles šķirnes konvencionālās lauksaimniecības sistēmas laukos, pielietojot trīs dažādas mēslojuma devas
un bioloģiskās lauksaimniecības laukā, pielietojot divas dažādas izsējas normas. Visus vērtētos rādītājus
būtiski ietekmēja genotipa izvēle un gada meteoroloģiskie apstākļi. Pārtikas graudu ieguvei piemērotākā bija
selekcijas līnija 9405-23. Mēslojuma devu paaugstināšana būtiski palielināja graudu ražu, proteīna, lizīna
saturu graudos, kā arī graudu tilpummasu. Piemērotākā mēslojuma deva kvalitatīvu graudu ieguvei bija
N167 P50 K100 (N17, P50, K100 rudenī + N150 pavasarī). Izsējas normas palielināšana bioloģiskajā laukā
nedeva pozitīvu efektu uz tritikāles ražu un kvalitātes rādītājiem, tāpēc ieteicama zemākā pielietotā izsējas
norma - 450 dīgstoši graudi uz m2.
Jaunākās graudaugu sugas tritikāles (x Triticosecale spp. Wittmack ex A.Camus) audzēšanas platības arvien palielinās.
Šīs sugas priekšrocības ir augsta un stabila ražība (Latvijā līdz pat 10–12 t/ha), laba adaptivitāte, izturība pret slimībām
[4, 7, 10]. Tritikāle labi aug bioloģiskajos audzēšanas apstākļos [7, 10]. Kaut arī literatūrā tiek rakstīts par tritikāles plašajām
izmantošanas iespējām pārtikā – maizes cepšanā, bezrauga mīklas izstrādājumu – cepumu, kēksu, vafeļu, makaronu, brokastu
pārslu - pagatavošanā [6, 11] tomēr Latvijā tritikāli pārtikas produktos pārstrādā ļoti nelielos apjomos. Arvien vairāk tiek
runāts par nepieciešamību dažādot uzturā pielietojamo sugu daudzveidību [3, 2]. Tritikāle ir viena no alternatīvām, ar kuru
varētu palielināt pārtikā pielietojamo graudaugu sugu skaitu, daļēji aizvietojot (vai samazinot) kviešu graudu patēriņu. Par
labu šim apgalvojumam minami vairāki aspekti:
1.

tritikāle, salīdzinot ar kviešiem, ir izturīgāka pret slimībām, tā labāk izmanto augsnē esošās minerālvielas un tai ir
augstākas ražas un attiecīgi zemākas audzēšanas izmaksas;

2.

pētījumi liecina, ka tritikāles graudu kvalitāte pēc daudziem rādītājiem ir līdzvērtīga vai pat pārspēj kviešu graudu
kvalitāti, tāpēc to varētu izmantot dažādu pārtikas produktu gatavošanā ar augstu uzturvērtību;

3.

kviešu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā ierobežo to inficēšanās ar cieto melnplauku (Tilletia caries), jo
inficētie graudi nav lietojami ne pārtikā, ne lopbarībā. Tritikāle ir izturīga pret minēto slimību, tāpēc tās graudus
varētu izmantot jaunu no bioloģiskajiem graudiem ražotu nišas produktu veidošanai [5, 10] un radīt jaunas
eksporta iespējas.

Lai veicinātu tritikāles izmantošanu pārtikā, VPP projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā veikti kompleksi pētījumi ar mērķi
noskaidrot, kādas ir Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotākās ziemas tritikāles šķirnes un to audzēšanas
tehnoloģijas bioloģiskajā un konvencionālajā saimniekošanas sistēmā, lai iegūtu kvalitatīvus, pārtikā izmantojamus
graudus. Rakstā iekļauti divu gadu pētījumu rezultāti.

Materiāli un metodes
Lauka izmēģinājumi iekārtoti Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā, un tajos pārbaudīti trīs ziemas tritikāles
genotipi – Priekuļos izveidotās selekcijas līnijas 9403-97, 9405-23, ‘Inarta’, kā standartšķirnes izmantotas Polijā veidotā
tritikāles šķirne ‘Dinaro’ un Latvijā populāra kviešu šķirne ‘Fredis’. Izvēlētie genotipi atšķīrās pēc ražības, agrīnuma, kā arī
kvalitātes rādītājiem (cietes, proteīna satura).
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Izvēlētie genotipi vērtēti konvencionālajā lauksaimniecības sistēmā, velēnu vidēji podzolētās smilšmāla augsnēs, izmantojot
trīs dažādas mēslošanas tehnoloģijas:
1.
2.
3.

N72 P35 K70 (N12, P35, K70 rudenī + N60 pavasarī) (K1);
N167 P50 K100 (N17, P50, K100 rudenī + N150 pavasarī) (K2);
N167 P50 K100+ lapu mēslojums (N17, P50, K100 rudenī + N150 pavasarī + lapu mēslojums ‘Kristalons’ 5 kg/ha)
(K3).

Bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā tika vērtētas divas audzēšanas tehnoloģijas:
1.
2.

Izsējas norma 450 dīgstoši graudi uz m2 (O1);
Izsējas norma 550 dīgstoši graudi uz m2 (O2).

Pēc ražas novākšanas noteikta graudu raža t/ha pie 14% graudu mitruma, graudu tilpummasa g/L, kopproteīna saturs graudu
sausnā (%) ar analizatoru InfratecTM 1241, krišanas skaitlis (s) ar Falling Number 1800 (ICC standarts 107/1), aminoskābju
saturs (g/kg) ar augstas CC izšķirtspējas šķidruma hromotogrāfu (Ultra Performance Liquid Chromatography/UPLC).
Aprēķināts aminoskābju saturs sausnā (% sausnā).

Rezultāti
Graudu raža. Būtiska ietekme uz graudu ražu bija gan izvēlētajiem genotipiem, gan gada agrometeoroloģiskajiem apstākļiem,
gan audzēšanas tehnoloģijai. Tritikāles šķirņu raža konvencionālajos audzēšanas apstākļos salīdzinot ar bioloģiskajiem bija
par 45– 46% augstāka 2011. gadā un 32–43% augstāka 2012. gadā. Būtiski augstāka raža visām šķirnēm bija 2012. gadā, kad
bija ziemāju pārziemošanai un attīstībai ļoti labvēlīgi agrometeoroloģiskie apstākļi. 2011. gadā konvencionālajos apstākļos
ražīgākie bija genotipi ‘Dinaro’ (7,9 t/ha) un ‘Inarta’ (7,83 t/ha), bet 2012. gadā 9405-23 (10,07 t/ha) un ‘Dinaro’ (10,11 t/ha).
Bioloģiskajā laukā abos izmēģinājuma gados ražīgākie bija genotips 9403-97 (3,89 t/ha 2011.gadā un 5,62 t/ha 2012. gadā)
un ‘Inarta’ (4,20 t/ha 2011. gadā un 5,55 t/ha 2012. gadā). Konvencionālajā laukā abos izmēģinājuma gados graudu ražu
būtiski paaugstināja NPK devu paaugstināšana (K2). Lapu mēslojuma ietekme būtiska bija tikai 2012. gadā, kad labvēlīgo
meteoroloģisko apstākļu dēļ augi to labāk spēja uzņemt un izmantot [1]. Izsējas normas palielināšana bioloģiskajā laukā
neietekmēja šķirņu ražu 2011. gadā, bet būtiski paaugstināja 2012. gadā. Visiem vērtētajiem genotipiem ražas līmenis
bioloģiskajā laukā bija augstāks nekā kviešu šķirnei ‘Fredis’, turklāt bioloģiskajos apstākļos kviešiem ražas kritums bija 48%,
kas ir augstāks nekā tritikālei, kas norāda uz salīdzinoši labāku tritikāles spēju piemēroties bioloģiskajiem apstākļiem.
Graudu tilpummasa ir rādītājs, kas pozitīvi ietekmē miltu iznākumu. Šis graudu kvalitātes rādītājs ir bijis viens no
ierobežojošiem tritikāles izmantošanai pārtikā, jo, salīdzinot ar citām graudaugu sugām, vecākajām tritikāles šķirnēm
bija krokoti, nepiepildīti graudi. Intensīvas selekcijas rezultātā izveidotas šķirnes ar labi pildītiem graudiem, tomēr to
tilpummasa vēl joprojām ir zemāka nekā kviešiem. To pierāda arī mūsu pētījums. 2011. gadā konvencionālajos apstākļos
tritikāles genotipu tilpummasa bija robežās no 713 līdz 731 g/L, kviešiem ‘Fredis’ 806 g/L. 2012. gadā tilpummasas
vidējie rādītāji bija zemāki – tritikālei 660–712 g/L, kviešiem 788 g/L. Bioloģiskajos audzēšanas apstākļos gan tritikālei,
gan kviešiem tilpummasas rādītājs pazeminās. Netika konstatēta būtiska izvēlēto audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz
tilpummasas rādītāju. Rezultāti liecina, ka graudu tilpummasas rādītāju visvairāk ietekmē pareizi izvēlēts genotips, līdz
ar to jāpiegriež īpaša vērība tritikāles šķirņu izvēlei ar augstāku tilpummasu, īpaši bioloģiskās audzēšanas apstākļos. Mūsu
pētījumā bioloģiskajos un konvencionālajos laukos augstākā tilpummasa bija genotipa 9403-97 graudiem.
Zems krišanas skaitlis pasliktina maizes kvalitāti. Optimālais krišanas skaitlis maizes cepšanai ir 220–250 s, bet minimālā
prasība šim rādītājam ir virs 120 s. Zems krišanas skaitlis liecina, ka graudos ir sācies dīgšanas process un sākusi sadalīties
graudos esošā ciete, līdz ar to pasliktinās graudu uzturvērtība. Tritikāle ir graudaugu suga, kurai raksturīga neizturība pret
graudu sadīgšanu vārpās, sevišķi Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, kur graudu novākšanas laikā bieži ir nepatstāvīgs,
lietains laiks. Visos izmēģinājuma variantos visaugstākais krišanas skaitlis bija kviešu šķirnei ‘Fredis’ - vidēji 371 s 2011.
gadā un 268 s 2012. gadā. Tritikāles šķirnēm vidējais krišanas skaitļa rādītājs bija robežās no 77 līdz 222 s 2011. gadā un 63
līdz 118 s 2012. gadā. Tas nozīmē, ka kvalitatīvu, pārtikai piemērotu tritikāles graudu iegūšanai jāpievērš īpaša vērība un
jāizmanto šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas, kas nodrošina maksimāli augstu krišanas skaitli. Iegūtie rezultāti nepierādīja
būtisku audzēšanas vides un vērtēto audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz krišanas skaitli. Būtiski krišanas skaitli ietekmē
tikai meteoroloģiskie apstākļi graudu novākšanas laikā un izvēlētais genotips. 2011. gadā, kad novākšanas laikā bija sauss
un saulains laiks, visiem genotipiem krišanas skaitlis bija augstāks. Līdz ar to ļoti svarīgi ir nodrošināt tritikāles savlaicīgu
novākšanu tūlīt pēc pilngatavības fāzes sasniegšanas. No vērtētajiem genotipiem ar kvalitātes prasībām atbilstošs krišanas
skaitlis bija tikai līnijai 9405-23 (2011. gadā vidēji 222 s un 2012. gadā 118 s).
Proteīna saturs graudos ir svarīgs kvalitatīvo īpašību rādītājs, jo, tā kā aminoskābes organismā neuzkrājas, proteīnu
regulāri nepieciešams uzņemt ar pārtiku. Kaut arī literatūrā minēts, ka tritikāles graudos ir augsts proteīna saturs, mūsu
izmēģinājumi to nepastiprināja [8, 9]. Abos izmēģinājuma gados un visos izmēģinājuma variantos būtiski augstāks proteīna
saturs bija kviešu šķirnes ‘Fredis’ graudos - vidēji 14,5% 2011. gadā un 14,6 % 2012. gadā. Tritikāles šķirnēm vidējais
proteīna saturs graudos bija robežās no 10,7 līdz 11,4% 2011. gadā un 9,7 līdz 11,0% 2012. gadā. Kvieši spēja mazāk reaģēt
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uz bioloģiskajiem audzēšanas apstākļiem, jo kviešu graudos proteīna saturs bioloģiskajā vidē, salīdzinot ar konvencionālo,
samazinājās par 1% (tritikālei par 2%). Proteīna rādītāju būtiski ietekmēja gan gada meteoroloģiskie apstākļi, gan audzēšanas
vide, gan audzēšanas tehnoloģija, gan genotips. Tā kā proteīna veidošanai nepieciešams slāpeklis, vairāk proteīna graudos
uzkrājās konvencionālajos laukos ar K2 audzēšanas tehnoloģiju. Lapu papildmēslojuma pielietošana proteīna saturu būtiski
neizmainīja. Bioloģiskajā audzēšanas sistēmā vislielākā vērība jāpievērš genotipu izvēlei, kas spēj uzkrāt vairāk proteīna, jo
izvēlētās audzēšanas tehnoloģijas šo rādītāju būtiski neietekmēja. Augstākais proteīna saturs graudos gan bioloģiskajā, gan
konvencionālajā laukā bija līnijai 9405-23.
Neaizvietojamās aminoskābes ir nozīmīga proteīnu sastāvdaļa, jo tās organisms nespēj sintezēt pats un tās nepieciešams
uzņemt ar pārtiku. Tāpēc proteīnu bioloģisko vērtību nosaka neizvietojamo aminoskābju sastāvs. Viena no limitējošām
neaizvietojamām aminoskābēm graudos ir lizīns. Lizīna saturu graudos būtiski ietekmēja gan genotips, gan audzēšanas
tehnoloģija, gan gada meteoroloģiskie apstākļi. Augstāks lizīna saturs bija kviešu šķirnes ‘Fredis’ graudos - 2011. gadā
0,42%, 2012. gadā 0,41%. Tritikāles graudos lizīna saturs svārstījās no 0,36 līdz 0,38% 2011. gadā un no 0,35 līdz 0,38%
2012. gadā, pie tam bioloģiskajos audzēšanas apstākļos lizīna saturs graudos samazinās. Augstākais lizīna saturs graudos
bija ar K2 mēslošanas tehnoloģiju. Augstākais lizīna saturs bija genotipam 9405-23.

Secinājumi
Veiktajā pētījumā vērtētās ražas un kvalitātes pazīmes būtiski ietekmēja genotips, tāpēc, lai iegūtu tritikāles graudus ar
pārtikas prasībām atbilstošiem rādītājiem, vispirms nepieciešams izvēlēties atbilstošas šķirnes. No vērtētajiem tritikāles
genotipiem izmantošanai pārtikā bija līnija 9405-23, kurai bija augstākais proteīna un lizīna saturs graudos, augsts krišanas
skaitlis, kā arī vieni no augstākajiem graudu ražas un tilpummasas rādītājiem.
Bioloģiskajā audzēšanas vidē samazinās tritikāles raža, tilpummasa, proteīna un lizīna saturs graudos. Bioloģiskie
audzēšanas apstākļi būtiski neizmaina krišanas skaitli. Pēc iegūtajiem rezultātiem bioloģiskajos laukos piemērotākā izsējas
norma ir 450 dīgstoši graudi uz m2.
Konvencionālajā audzēšanas sistēmā augstākās ražas, augstāks proteīna, lizīna saturs, graudu tilpummasa iegūta K2
mēslošanas variantā. Mēslojuma devu maiņa neietekmēja krišanas skaitļa rādītāju.
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GRAIN QUALITY OF TRITICALE GROWN UNDER
DIFFERENT MANAGEMENT SYSTEMS
Arta Kronberga*, Dace Piliksere, Aija Vaivode, Skaidrīte Bumane
State Priekuli Plant Breeding Institute, Priekuli, Latvia
*
Arta.Kronberga@priekuliselekcija.lv

Triticale (x Triticosecale spp. Wittmack ex A.Camus) is the newest cereal species and one of the alternatives, which could
increase the consumption of other than wheat cereal species. Growing of wheat in organic cropping systems is limited by
the contamination with the solid smut (Tilletia caries), because infected grains cannot be used neither for food nor for feed.
Triticale is resistant to this disease, therefore could be used for production of new niche products from organic grains and
thus result in new export opportunities.
To promote the use of triticale in food, within the project, for the first time in Latvia, were carried out complex investigations
with an aim to establish, which triticale varieties are more suitable for agroclimatical conditions of Latvia and what growing
technologies to use in organic and conventional cropping systems to obtain qualitative grains for food. This paper comprises
two-year results of the investigation.
Field trials with four winter triticale genotypes - ‘Dinaro’ (Poland), 9403-97, 9405-23, ‘Inarta’ (Latvia) and popular in Latvia
winter wheat variety ‘Fredis’ (as a standard) were arranged under organic and conventional growing conditions at State
Priekuli Plant Breeding Institute during two growing seasons 2010/2011 and 2011/2012. The soil type of the experimental
field was sod-podzolic loamy sand.
Two seeding rates were applied on the organic field: 450 germinable seeds per m2 (O1) and 550 germinable seeds per m2
(O2). Three different fertiliser rates were applied on the conventional field: N72 P35 K70 (N12, P35, K70 in autumn + N60
in spring) (C1); N167 P50 K100 (N17, P50, K100 in autumn + N150 in spring) (C2) and N167 P50 K100 + leaf fertilizer
(N17, P50, K100 in autumn + N150 in spring + leaf fertilizer ‘Kristalons’ 5 kg/ha) (C3). After the harvesting, the grain yield
was weighted (t/ha) and the quality traits of grains as volume weight (kg/L), falling number (s), protein content (g/100 g),
as well as amount of amino acids (% DM) were detected.
The yield of triticale was significantly influenced by both the genotype, and the growing technology. The highest yields in
the conventional field were determined for varieties ‘Dinaro’ (7.90 t/ha) and ‘Inarta’ (7.83 t/ha) in 2011, and for genotypes
9405-23 (10.07 t/ha) and ‘Dinaro’ (10.11 t/ha) in 2012. In the organic field, in both years, the highest yields were harvested
from the genotypes 9403-97 (3.89 t/ha in 2011 and 5.62 t/ha in 2012) and ‘Inarta’ (4.20 t/ha in 2011 and 5.55 t/ha in 2012).
Grain yields increased significantly with a higher fertiliser rate in the conventional field in both years. In the organic field,
higher seeding rate substantially increased an amount of yield only in 2012.
The volume weight of triticale genotypes was significantly lower if compared with wheat. This trait was significantly
influenced by the genotype. The volume weight both for triticale, and wheat, was lower in the organic growing conditions.
Different fertiliser rates did not influence the volume weight in conventional growing technologies. The highest volume
weight was detected for the genotype 9403-97.
Triticale is a cereal species, characterized by sensitiveness against pre-harvest sprouting, particularly in agro-climatic
conditions of Latvia, where the grain harvest time often has the changeable and rainy weather. The falling number was
lower for all triticale genotypes if compared with wheat. This trait was significantly influenced only by the genotype and the
weather conditions. The adequate for food requirements falling number was obtained only for the genotype 9405-23 (222 s
in 2011 and 118 s in 2012).
The protein content in grains was influenced by the genotype, as well as by the fertilizer (N) rate. Significantly higher
protein content was found for the wheat variety ‘Fredis’. Higher accumulation of protein in grains was supported by C2
growing technology in the conventional field. The highest protein content was detected for the line 9405-23.
The lysine content in grains was significantly affected by both genotype, and growing technology. Higher lysine content
was in the wheat grains. Higher lysine content was reached with growing technology C2. The highest lysine content was
detected for the genotype 9405-23.
A significant influence of genotype on yield, protein content, volume weight, falling number and lysine content was detected.
Management system influenced yield, protein content and volume weight. The genotype 9405-23 could be selected as the
best for food.
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1

Pētījumā izvirzīts uzdevums noskaidrot, kā izmainās veselībai nozīmīgo savienojumu saturs dažādu šķirņu
kartupeļos atkarībā no audzēšanas tehnoloģijas un augšanas apstākļiem. Rakstā analizēti divu pētījumu gadu
rezultāti, izvērtējot kartupeļu šķirnes konvencionālās lauksaimniecības sistēmas laukos, kuros izmantotas
dažādas slāpekļa mēslojuma normas, un bioloģiskās lauksaimniecības laukā. Pēc izmēģinājumu rezultātiem
izvērtētās kvalitātes pazīmes būtiski noteica tieši genotips jeb šķirne. Tātad, lai iegūtu kartupeļu bumbuļus
ar augstāku cietes, karotinoīdu, antocianīnu, vitamīnu C un B1 saturu, nozīmīga ir šķirnes izvēle. Augsts
slāpekļa savienojumu nodrošinājums augsnē samazina cietes un C vitamīna uzkrāšanos kartupeļu bumbuļos.
Veiktajā pētījumā B1 vitamīna saturs bumbuļos bija augstāks, ja augsnē slāpekļa savienojumu pieejamība bija
lielāka, bet izvērtējums jāturpina, lai precizētu rezultātus. Netika konstatēta būtiska audzēšanas tehnoloģiju
ietekme uz karotinoīdu un antocianīnu saturu kartupeļu bumbuļos.
Kartupeļi ir nozīmīgs ogļhidrātu, vitamīnu, minerālvielu un citu veselībai nozīmīgu vielu avots pārtikā [7, 20, 21, 22].
Kartupeļu bumbuļu kvalitāte un ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no šķirnes, augšanas apstākļiem, mēslojuma un barības
vielu pieejamības augsnē, kā arī laika apstākļiem un citiem faktoriem. Ciete ir nozīmīgākais ogļhidrātu veids kartupeļu
bumbuļos, tās saturs parasti ir 10–25%. Cietes uzkrāšanos bumbuļos nosaka galvenokārt genotips (šķirne), kā arī augšanas
apstākļi, augsnes mitrums, apgaismojuma intensitāte, barības vielu pieejamība augsnē [1, 19]. Kartupeļu izmantošanai
pārtikā ir nozīmīga loma C vitamīna dienā nepieciešamā daudzuma nodrošināšanai cilvēku uzturā. C vitamīna saturu
kartupeļos nosaka galvenokārt šķirne, taču to ietekmē arī augšanas (ieskaitot barības vielu pieejamība augsnē), glabāšanas
un pārstrādes apstākļi [2]. Kartupeļu bumbuļu mīkstuma dzelteno vai oranžo krāsu toni nosaka karotinoīdi, bet cilvēku
organismā šie savienojumi darbojas kā antioksidanti. B vitamīnu grupa kartupeļu bumbuļos ir otra nozīmīgākā pēc C
vitamīna, lai gan tie ir mazākā koncentrācijā. B1 vitamīns jeb tiamīns nepieciešams pareizai ogļhidrātu vielmaiņai, tas
pozitīvi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmas, gremošanas orgānus un nervu sistēmu. Antocianīni – violetās un zilās krāsas
pigmenti – cilvēka vielmaiņas procesos darbojas kā antioksidanti. Antocianīni nodrošina cilvēka organisma aizsardzību
pret sirds un asinsvadu slimībām, dažiem vēžu veidiem, kā arī hroniska rakstura slimībām.
Pētījumā izvirzīts uzdevums noskaidrot, kā izmainās veselībai nozīmīgo savienojumu saturs dažādu kartupeļu šķirņu
bumbuļos atkarībā no audzēšanas tehnoloģijas un augšanas apstākļiem. Kartupeļu šķirnes tika audzētas konvencionālās
lauksaimniecības sistēmas laukos, izmantojot dažādas slāpekļa mēslojuma normas, un bioloģiskās lauksaimniecības laukā
kopumā trīs gadu periodā. Rakstā analizēti divu pētījumu gadu rezultāti. Iegūtajā bumbuļu ražā noteikts cietes saturs,
karotinoīdu saturs, C un B1 vitamīnu saturs. Kartupeļu šķirnēm ar atšķirīgu bumbuļu mīkstuma krāsu tika izvērtēts
antocianīnu saturs.

Materiāli un metodes
Kartupeļu audzēšanai izmēģinājumu laukos Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā tika izmantotas trīs audzēšanas
tehnoloģijas: divi lauki konvencionālās lauksaimniecības sistēmā ar atšķirīgu slāpekļa mēslojuma normu – 60 (K1) un 120
kg/ha (K2), un viens lauks bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā (B).
Trīs audzēšanas tehnoloģijās pārbaudītas piecas Priekuļos izveidotās šķirnes –‘Agrie Dzeltenie’ (agrīna), ‘Lenora’ un
‘Prelma’ (vidēji agrīnas), ‘Brasla’ un ‘Imanta’ (vidēji vēlīnas), kā arī agrīnā šķirne ‘Anuschka’ (selekcionēta Vācijas selekcijas
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firmā „Europlant”). Savukārt, tikai divas no audzēšanas tehnoloģijām (abas konvencionālās) tika pielietotas Priekuļos
izveidoto perspektīvo klonu S 03135-10 (agrīns), S99108-8 (vidēji agrīns) un S04009-37 (vidēji vēls) un vidēji agrīnās
šķirnes ‘Bionica’ (selekcionēta Holandes selekcijas firmā „Meijer” (C. Meijer B.V.) pārbaudei. Šie kartupeļu genotipi atšķīrās
pēc to bumbuļu mīkstuma krāsas no baltas līdz dažādas intensitātes dzeltenai. Konvencionālajā laukā divās audzēšanas
tehnoloģijās pārbaudē bija iekļauta arī vēlā šķirne ‘Blue Congo’ ar violetu bumbuļa mīkstumu [8, 18].
Pēc kartupeļu ražas novākšanas tika vērtēta tās kvalitāte. Cietes saturu noteica pēc bumbuļu svara gaisā un ūdenī, izvērtējot
īpatnējo masu. C vitamīna saturu noteica, izmantojot hromatogrāfijas metodi (HPLC), B1 vitamīnu satura noteikšanai
lietoja AOAC oficiālo metodi 970.65 [2], bet karotinoīdu un antocianīnu saturu, – izmantojot spektrofotometrijas metodi
[10].

Rezultāti
Cietes saturs. Būtiska ietekme uz cietes saturu bumbuļos bija kartupeļu genotipam jeb šķirnei. Augsts cietes saturs trīs
audzēšanas tehnoloģijās abos pētījuma gados tika konstatēts šķirnēm ‘Brasla’ (vidēji 18,08%) un ‘Imanta’ (17,26%), bet
konvencionālā lauka divās tehnoloģijās arī klonam S 04009-37 (17,72%). Pētījumā zemākais cietes saturs bija šķirnei
‘Annuscha’ (12,04%). Izvērtējot slāpekļa mēslojuma normas ietekmi uz cietes saturu bumbuļos konvencionālajā laukā,
būtiski augstāks cietes saturs 2011. gadā iegūts, izmantojot zemāko slāpekļa mēslojuma normu – K1 (cietes saturs –
14,69%) > K2 (13,80%), kritiskā robežstarpība RS0,05=0,44%. Nākamajā gadā starpība starp cietes saturu abās audzēšanas
tehnoloģijās nebija būtiska. Salīdzinot rezultātus trīs audzēšanas tehnoloģijās, 2012. gadā būtiski augstāks cietes saturs
iegūts kartupeļu šķirnēm bioloģiskajā laukā B (15,57%), salīdzinot ar K2 (14,49%). Savukārt audzēšanas tehnoloģijā K1
iegūtais cietes saturs būtiski neatšķīrās no abās pārējās audzēšanas tehnoloģijās konstatētā. Salīdzinot dažādas audzēšanas
tehnoloģijas vienādos meteoroloģiskos apstākļos, augstāks cietes saturs bumbuļos veidojas, ja augsnē pieejamo augiem
nepieciešamo slāpekļa savienojumu nodrošinājums ir zemāks [3].
Karotinoīdi. Kartupeļu mīkstuma krāsu no baltas līdz koši dzeltenai nosaka karotinoīdu saturs [4]. Pētītajām šķirnēm
konstatētas būtiskas atšķirības starp genotipiem karotinoīda satura ziņā abos pētījuma gados [5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15].
Augstākais karotinoīdu saturs konstatēts šķirnēm ar koši dzeltenu bumbuļu mīkstumu ‘Annuscha’ (vidēji 0,33 mg/100 g)
un ‘Lenora’ (0,27 mg/100 g). Zemākais karotinoīdu saturs bija šķirnēm ar baltu mīkstumu ‘Imanta’ (0,03 mg/100 g) un
ar violetu mīkstumu ‘Blue Congo’ (0,05 mg/100 g). Izvērtējot iegūtos rezultātus, netika konstatēta būtiska audzēšanas
tehnoloģiju ietekme uz karotinoīdu saturu kartupeļu bumbuļos.
C vitamīns. Pēc veiktā pētījuma rezultātiem būtiska ietekme uz C vitamīna saturu bumbuļos šķirnei jeb genotipam bija tikai
2011. gadā divās audzēšanas tehnoloģijās konvencionālajā laukā un 2012. gadā šķirnēm, kas audzētas visās trīs audzēšanas
tehnoloģijās. Šie rezultāti apstiprina zinātniskajā literatūrā atspoguļotās atziņas, tomēr likumsakarība nav izpaudusies visos
gadījumos. Salīdzinoši augsts un stabils C vitamīna saturs konstatēts šķirnei ‘Annuscha’ (vidēji 21,55 mg/100 g). Salīdzinoši
zems C vitamīna saturs bija šķirnei ‘Brasla’ (13,85 mg/100 g). Atsevišķām šķirnēm C vitamīna saturs bija ļoti atšķirīgs
abos audzēšanas gados, piemēram, šķirnei ‘Agrie Dzeltenie’ 16,00 mg/100 g 2011. gadā, bet 22,04 mg/100g2012. gadā.
Iespējams, ka C vitamīna uzkrāšanos šķirnēm noteikuši atsevišķi apstākļi augu attīstības laikā, kuri šajā izmēģinājumā
netika ņemti vērā. Abos pētījuma gados, salīdzinot C vitamīna saturu šķirnēm konvencionālajā laukā K1 un K2 audzēšanas
tehnoloģijās, būtiski augstāks C vitamīna saturs bija variantā ar zemāku slāpekļa mēslojuma normu K1. Salīdzinot visas trīs
audzēšanas tehnoloģijās audzēto kartupeļu šķirņu bumbuļus, zemāks C vitamīna saturs bija tehnoloģijā ar augstāko slāpekļa
mēslojuma normu K2, tomēr tā būtiski neatšķīrās no K1 un B iegūtajiem rezultātiem. Tātad augsts slāpekļa savienojumu
nodrošinājums augsnē var negatīvi ietekmēt C vitamīna uzkrāšanos kartupeļu bumbuļos [11, 12, 15].
B1 vitamīns. Izvērtējot abu pētījuma gadu rezultātus, būtiska genotipa ietekme uz B1 vitamīna saturu konstatēta
konvencionālajās audzēšanas tehnoloģijās pārbaudītajam materiālam. Augstākais B1 vitamīna saturs bija perspektīvajam
klonam S 99108-8 (vidēji 0,154 mg/100 g), bet zemākais saturs bija šķirnei ‘Blue Congo’ (0,074 mg/100 g). Izvērtējot trīs
audzēšanas tehnoloģijās pārbaudīto šķirņu rezultātus, konstatēta būtiska audzēšanas tehnoloģijas ietekme uz B1 vitamīna
saturu, taču šķirnes ietekme nebija būtiska [14, 16]. Augstāks B1 vitamīna saturs bija konvencionālajā laukā ar lielāko
slāpekļa mēslojuma normu (K2), bet zemākais – bioloģiskajā laukā (B). Iegūtie rezultāti ir pretrunā ar iepriekšējos
pētījumos iegūtajiem, kad bioloģiskajā laukā bumbuļos uzkrājās vairāk B1 vitamīna [2, 17]. Tāpēc nepieciešams izvērtēt vēl
trešā pētījuma gada rezultātus, lai precizētu šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas ietekmi.
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1. attēls. Antocianīnu saturs kartupeļu šķirņu bumbuļos 2012. gadā
(B – bioloģiskais lauks; K1 – konvencionālais lauks, slāpekļa mēslojuma norma 60 kg/ha;
K2 - konvencionālais lauks, slāpekļa mēslojuma norma 120 kg/ha).

Antocianīni. Pārbaudei izvēlētas šķirnes ‘Imanta’ ar baltu bumbuļu mīkstumu, ‘Agrie Dzeltenie’ ar dzeltenu mīkstumu un
‘Blue Congo’ ar violetu mīkstumu. Tieši šķirne būtiski nosaka antocianīnu saturu bumbuļos, - šķirnes ‘Blue Congo’ kartupeļu
bumbuļos (1. att.) tas bija būtiski augstāks kā abās pārējās šķirnēs [13, 14, 16]. Antocianīnu saturs šķirņu ‘Agrie Dzeltenie’
un ‘Imanta’ bumbuļos nebija būtiski atšķirīgs. Veiktajā pētījumā netika konstatēta būtiska audzēšanas tehnoloģijas ietekme
uz antocianīnu saturu.

Secinājumi
Veiktajā pētījumā vērtētās kvalitātes pazīmes būtiski noteica tieši genotips jeb šķirne. Tātad, lai iegūtu kartupeļu bumbuļus
ar augstāku cietes, karotinoīdu, antocianīnu, C un B1 vitamīnu saturu, nozīmīga ir šķirnes izvēle.
Augsts slāpekļa savienojumu nodrošinājums augsnē samazina cietes un C vitamīna uzkrāšanos kartupeļu bumbuļos.
Veiktajā pētījumā B1 vitamīna saturs bumbuļos bija augstāks, ja augsnē slāpekļa savienojumu pieejamība bija lielāka, bet
izvērtējums jāturpina, lai precizētu rezultātus.
Netika konstatēta būtiska audzēšanas tehnoloģijas ietekme uz karotinoīdu un antocianīnu saturu kartupeļu bumbuļos.
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EFFECT OF CROPPING SYSTEM
ON THE QUALITY OF POTATO TUBERS
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Potato tubers are significant source of carbohydrates, vitamins, minerals and other substances, beneficial for human health.
Quality and chemical composition of potato tubers is affected by genotype, growing conditions, availability of nutrients
in the soil and other factors. This investigation was conducted in order to establish changes of beneficial for human’s
health substances depending on growing technology and growing conditions. Different potato varieties were grown in
conventional growing system with two different N rates and in organic growing system. Starch content and concentration
of carotenoids, vitamin C and vitamin B1 in tubers were analyzed after harvesting. The content of anthocyanins was detected
in genotypes with different flesh colour.
The field trials were arranged in three fields during years 2011–2012. Three growing technologies were used – one field in
organic farming system (B), two fields in conventional farming system with two different N fertilizer rates – 60 kg/ha (K1)
and 120 kg/ha (K2). Six varieties were tested in all three growing technologies (‘Agrie Dzeltenie’, ‘Lenora’, ‘Prelma’, ‘Brasla’,
‘Imanta’, ‘Annuschka’). Variety ‘Bionica’ and three promising breeding clones – S 03135-10, S99108-8 and S 04009-37, were
tested only in two conventional fields, as well as variety with purple flesh ‘Blue Congo’. Yield quality tests were performed
after harvesting.
The starch content in potato tubers was significantly determined by genotype. The highest starch content in three examined
growing technologies was determined for varieties ‘Brasla’ (18.08%) and ‘Imanta’ (17.26%). The lowest starch content in all
trials was observed for variety ‘Annuscha’ (12.04%). It was found that more starch accumulate tubers in conditions when
there is lower N fertilizer level in the soil.
The content of carotenoids in potato tubers was significantly determined by genotype, but the impact of farming systems
was not significant. The highest amount of carotenoids was detected for potato varieties with yellow flesh ‘Annuscha’ (0.33
mg/100 g) and ‘Lenora’ (0.27 mg/100 g), but varieties with white (‘Imanta’) and purple flesh colour (‘Blue Congo’) contained
significantly lower content of carotenoids.
Results obtained in 2011 showed significant impact of genotype on content of vitamin C only in both conventional growing
technologies, while in 2012 significant impact of genotype was observed in all three growing conditions. Negative effect of
high N availability in the soil on vitamin C accumulation was detected. High vitamin C content was determined for variety
‘Annuscha’ (21.55 mg/100 g), but the lowest vitamin C content had variety ‘Brasla’ (13.85 mg/100 g).
The impact of potato genotype on vitamin B1content was significant in both conventional fields. When analyzing tubers
from all three fields, significant impact of growing system was observed, but results were contrary to those obtained in
previous investigations when the highest vitamin B1 content in potato tubers was detected in organic farming system. In
2011–2012 the highest content was detected in tubers grown in the field K2, but the lowest – in the field B, therefore analysis
of data from the 3rd growing year is essential.
Three varieties with different flesh colour (white fleshed ‘Imanta’, yellow fleshed ‘Agrie Dzeltenie’ and purple fleshed ‘Blue
Congo’) were tested for anthocyanins’ content. Genotype significantly influenced content of anthocyanins in tubers. Variety
‘Blue Congo’ contained significantly higher amount of anthocyanins than both other varieties with white and yellow flesh.
The difference of anthocyanins’ content between varieties ‘Imanta’ and ‘Agrie Dzeltenie’ was not significant. The impact
of farming system on content of anthocyanins was not significant. A significant impact of genotype on starch content in
tubers, a content of carotenoids, anthocyanins and vitamins C and B1 was detected. High availability of N compounds
in the soil reduced starch and vitamin C content in potato tubers. Farming system did not affect significantly content of
carotenoids and anthocyanins in potato tubers.
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1-METILCIKLOPROPĒNA (1-MCP) IETEKME UZ ĀBOLU
KVALITĀTI GLABĀŠANAS LAIKĀ
1-METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP) INFLUENCE ON
APPLE QUALITY DURING STORAGE TIME
Karina Juhņeviča-Radenkova1*, Inese Drudze2, Dalija Segliņa1,
Inta Krasnova1, Anita Olšteine1, Edīte Kaufmane1
Latvijas Valsts Augļkopības institūts (LVAI), Dobele, Latvija,
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Kopš 2004. gada pasaulē plaši izmanto glabājamo augļu apstrādes metodi ar 1-metilciklopropēnu (1-MCP). Šī
gāze aizvieto etilēna (C2H4) molekulu, neļaujot tai piestiprināties pie etilēna receptoriem. Rezultātā tiek inhibēta
etilēna iedarbība uz augli. Latvijas Valsts Augļkopības institūtā sadarbībā ar Pūres Dārzkopības pētījumu centru
veikts augļu glabāšanas pētījums visvairāk audzētajām ābolu komercšķirnēm, izmantojot apstrādi ar 1-MCP
dažādās gatavības pakāpēs vāktiem augļiem. Pētījuma mērķis ir izstrādāt ieteikumus šīs inovatīvās tehnoloģijas
izmantošanai komercdārzos Latvijā. Pētījuma ilgums 3 gadi un kopā testētas 18 ābolu šķirnes. Paraugiem
noteikti fizikāli - ķīmiskie radītāji: mīkstuma blīvums, cietes hidrolīzes pakāpe vākšanas brīdī un glabāšanas
laikā. Veikta sensorā vērtēšana. Glabātavā noteikti augļu bojāšanās iemesli un zudumi. Vairumam testēto šķirņu
optimālai glabāšanai piemērotākais vākšanas gatavības indekss bijis robežās no 0,11 līdz 0,23. Glabāšanai
nepiemērotas šķirnes bijušas ‘Kovaļenkovskoje’ un ‘Tiina’, jo pēc 6 mēnešiem, fizioloģisko un mikrobioloģisko
bojājumu izraisītie masas zudumi (sapuvušie āboli) sasniedza 100%. Šķirnei ‘Antonovka’ apstrāde ar
1-MCP spēja novērst fizioloģisko mizas brūnēšanu, ievācot to ar gatavības indeksu 0,12–0,18. Degustācijās
konstatēts, ka ar 1-MCP apstrādāti augļi pēc 6 mēnešu glabāšanas bija sulīgāki, kraukšķīgāki un saldāki
salīdzinājumā ar neapstrādātajiem augļiem.
Augļi ir dzīvs organisms, tādēļ tajos nepārtraukti notiek vielmaiņas procesi. Vielmaiņas procesa rezultātā izdalās etilēns
(C2H4). Tas plaši dokumentēts kā hormons, kurš sintezējas no metionīna augļu audos. Tā koncentrācija ir atkarīga no audu
tipa, augļu sugas un augļu attīstības un gatavības pakāpes. Noteiktā nogatavošanās stadijā etilēns saistās ar receptoriem
augļu šūnās, veicinot vairākas ar nogatavošanos saistītās fizioloģiskas izmaiņas. Rezultātā auglis sasniedz savu maksimālo
gatavības pakāpi un pakāpeniski noveco. Zinot šo īpašību zinātnieki atraduši vielu 1-MCP, kurai ir etilēnam līdzīga formula
(C4H6), tā spēj saistīties ar etilēna receptoriem, samazinot vai pilnīgi apstādinot receptora darbību.
Galvenais veiksmīgas glabāšanas nosacījums ir katrai šķirnei precīzi noteikts optimālais novākšanas laiks un tikai pēc
tam apstrāde ar 1-MCP. Par agru novākti āboli nav paspējuši uzkrāt pietiekami daudz barības vielu, tiem var neattīstīties
vajadzīgais tirgus izskats un garša. Glabāšanas laikā veidojas lieli organisko vielu un mitruma zudumi, kā arī tie ir jutīgāki
pret ābolu slimībām. Savukārt pārāk gataviem āboliem ir sliktākas glabāšanās spējas, jo turpinoties vielmaiņas procesiem,
noārdās daudzas organiskās vielas, un ātrāk sākas novecošanās procesi. Glabājot pārgatavos ābolus, tie ir jutīgāki pret
zemām temperatūrām, krietni saīsinās to glabāšanās laiks, kā arī bieži vien tiem ir novērota mīkstuma brūnēšana un
irdināšanās.
Darba mērķis bija izpētīt Latvijas komercdārzos visvairāk audzēto ābeļu šķirņu augļu glabāšanas iespējas, kombinējot
katrai šķirnei optimālo vākšanas gatavību ar sekojošu 1-MCP apstrādi lietošanas gatavības sākumā un noskaidrot 1-MCP
apstrādes ietekmi.

Materiāli un metodes
Pētījumi veikti Latvijas Valsts Augļkopības institūta (LVAI) eksperimentālās augļu un ogu pārstrādes nodaļā, Dobelē, kā arī
Pūres Dārzkopības pētījumu centrā (Pūres DPC) no 2010. līdz 2013. gadam. Pārbaudītas 18 dažādas ābeļu komercšķirnes.
Augļu gatavības pakāpes ietekmes izvērtēšanai izvēlēti divi vākšanas laiki ar 5–7 dienu starpību. Ābolu paraugi ievākti
katrai šķirnei optimālajā gatavības pakāpē, izmantojot iepriekšējos gados veikta glabāšanas pētījuma rezultātus. Tālāk augļu
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apstrāde ar 1-MCP veikta šādi: 1-MCP izšķīdināts siltā ūdenī attiecībā 1 : 30, kolba pēc ūdens pievienošanas nekavējoši
noslēgta, tad ievietota augļu apstrādes telpā, aizbāznis atvērts un telpa hermētiski noslēgta uz 12 h, uzturot tajā +18 ºC
temperatūru. Pēc apstrādes augļu paraugi tika glabāti +2±1 ºC temperatūrā ar gaisa relatīvo mitrumu 90±5%. Kopējais
glabāšanas ilgums 6 mēneši, kur ik pēc 3 mēnešiem noteiktas masas izmaiņas un bojāto ābolu īpatsvars, fizikāli – ķīmiskie
rādītāji un veikta augļu sensorā testēšana.
Fizikāli-ķīmisko rādītāju noteikšana.
•

Gatavības indekss: mīkstuma blīvums / (šķīstošā sausna * joda cietes tests) (Prange, DeLong, Postharvest
physiologists, 1998, 3, 10–11).

•

Sensorā novērtēšana: paraugi izvērtēti organoleptiski, izmantojot raksturojošo metodi atbilstoši ISO 65641985. Vērtēšanas diapazons ir no 1 (nav garšīgs) līdz 5 (izcili garšīgs) (Strautniece. Pārtikas produktu sensorā
novērtēšana, Jelgava: LLU PTF, 2004, 89 lpp.).

•

Augļu masas zudums: noteikts pēc Bliek u.c. autoru izstrādātās metodes (Bliek et al., Abst of Symp. on ‘Effect of
preharvest and postharvest factor of fruit’ Warsaw, Poland, August 3-7, 1995).

•

Ābolu bojāšanos izraisītāju-mikroskopisko sēņu un fizioloģisko slimību noteikšana: mikroskopisko sēņu
noteikšana veikta izmantojot mitrās kameras metodi (Sinclair, Dhingra. Basic plant pathology methods. CRC
Press, 1995, 273–275). Fizioloģisko slimību noteikšana veikta pēc Skrīveles un Ikases (Latvijas ābeles. Jumava,
2012, lpp. 114–121) aprakstītajām bojājumu pazīmēm.

Rezultāti
Katrai ābolu šķirnei vispiemērotākie glabāšanas varianti LVAI un Pūres DPC pētījumos noskaidroti, apkopojot paraugus ar
vislabāko tirgus-preču kvalitāti un viszemākajiem bojāšanās īpatsvariem (1. tabula).
Pēc 6 mēnešu glabāšanas šķirnēm ‘Orļik’, ‘Koričnoje Novoje’, ‘Saltanat’, ‘Merrigold’ konstatēti augsti respirācijas rezultātā
radušies masas zudumi (> 10%), lai gan pēc 3 mēnešu glabāšanas šīm šķirnēm masas zudumi nebija pārsnieguši atļauto
normu. Kontroles varianti un 1-MCP apstrādes varianti šajā ziņā būtiski neatšķīrās.
Apstrāde ar 1-MCP būtiski ietekmēja augļu struktūru, aromātu un garšu. Vērtētāji konstatēja, ka visām pārbaudāmajām
šķirnēm pēc 3 mēnešu glabāšanas apstrādātie augļi nebija tikpat garšīgi kā kontroles variantos, jo vēl nebija izveidojusies
to dabiskā smarža, garša un krāsa, tā dēļ augļi joprojām šķita negatavi. Savukārt pēc 6 mēnešu glabāšanas šiem pašiem
paraugiem novērots pozitīvs 1-MCP iedarbības efekts, kad visu apstrādes variantu augļi bija blīvāki, sulīgāki, kraukšķīgāki
un šķirnei ‘Zarja Alatau’ pat saldāki nekā kontroles variantiem. Vienīgais izņēmums, kad 1-MCP neietekmēja augļu sensoro
kvalitāti, bija šķirne ‘Saltanat’, kad pēc degustētāju domām visās novērojumu sezonās un visos pārbaudāmajos variantos jau
pēc 3 mēnešu ilgas glabāšanas augļu sulīgums un kraukšķīgums zuda.
Iegūtie dati pierāda, ka apstrāde ar 1-MCP spēj samazināt ābolu bojāšanās zudumus glabāšanas laikā. Vairumam testēto šķirņu
ar 1-MCP apstrādātie augļi bija mazāk ieņēmīgi pret fizioloģiskajām un mikroskopisko sēņu izraisītām slimībām, kā rezultātā
novērots būtiski lielāks veselo ābolu iznākums glabāšanas beigās (1. tabula). Izņēmumi bija šķirnes ‘Kovaļenkovskoje’ un ‘Tiina’,
kuras nevienā no pārbaudītajiem variantiem ilgstoši neglabājās, jo gan LVAI, gan Pūres DPC to bojātu ābolu daudzums (%)
3–6 mēnešu laikā sasniedza 100%.
Pūres DPC šķirnei ‘Antonovka’, vācot agri ar gatavības indeksu 0,18 un sekojošu 1-MCP apstrādi, izdevās gandrīz pilnībā
novērst fizioloģisko mizas brūnēšanu. Bojāti bija tikai daži augļi, turpretī kontroles variantam – 1/3. Analogi rezultāti iegūti
arī LVAI eksperimentos ar šo šķirni - augļi, novākti ar gatavības indeksu 0,12 un apstrādāti ar 1-MCP, bojāšanās zudumi bija
par 71,81% mazāki nekā kontroles variantam, kas liecina par optimālu novākšanas laiku un 1-MCP apstrādes efektivitāti.
Ar 1-MCP apstrādātiem šķirņu ‘Rubin’, ‘Sinap Orlovskij’, ‘Zarja Alatau` un ‘Alesja’ āboliem novēroti ievērojami mazāki
fizioloģiskie bojājumi, salīdzinot ar kontroles variantu. Savukārt ar 1-MCP apstrādātie šķirnes ‘Zarja Alatau` augļi, nebija
savītuši atšķirībā no kontroles varianta. Gan ar 1-MCP apstrādātiem, gan kontroles āboliem galvenie fizioloģisko bojājumu
iemesli bija brūnie mizas iegrimumi (‘Rubin’), mizas virskārtas brūnēšana (‘Sinap Orlovskij’) un izteikta mizas plaisāšana
(‘Aļesja’).Visizteiktākais 1-MCP bojāšanās zudumus samazinošais efekts konstatēts šķirnei ‘Pure Ametist’. Ja vākšanas
sezona bijusi lietaina, uzglabāšanas laikā šīs šķirnes augļiem attīstījās atvārsnīšu puves.
Šāda tendence novērota arī konkrēto pētījumu gaitā, kad, kontroles variantos gan pēc 3 mēnešiem, gan pēc 6 mēnešiem šī
slimība konstatēta vairāk nekā pusei augļu, turpretī ar 1-MCP apstrādātajos variantos pēc 3 mēnešiem nebija bojāts neviens
auglis, bet pēc 6 mēnešiem – tikai ceturtdaļa no augļiem.
Lai gan ar 1-MCP apstrādā augļus tiem sasniedzot lietošanas gatavību, respektīvi, pēc vākšanas tos vēl papildus nogatavinot
glabātavā, ļoti būtiska izrādījās augļu vākšanas gatavības pakāpe dārzā. Testējot optimālo vākšanas laiku ar divām vākšanas
reizēm (katru šķirni vācot mazākā un lielākā gatavības pakāpē), novērots, ka īslaicīgai glabāšanai (līdz 3 mēnešiem), visām
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1. tabula. Ābolu kvalitāti raksturojošie faktori pirms un pēc glabāšanas
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pārbaudītajām vākšanas gatavības un sekojošas 1-MCP apstrādes variantu kombinācijām glabāšanās rezultāti bija vienlīdz
labi. Tāpat novērots, ka bojāto augļu daudzums (%) agrāk vāktajiem paraugiem bija vidēji divreiz zemāks nekā vēlāk
vāktajiem, līdz ar to šādus augļus var uzglabāt ilgāk.
Šķirnēm ‘Zarja Alatau’, ‘Aļesja’, ‘Antej’, ‘Auksis’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Saltanat’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Pure Ametist’
vismaz 6 mēnešu ilgai glabāšanai kompleksā ar 1-MCP apstrādi ieteicams augļus vākt ar gatavības indeksu robežās no 0,11
līdz 0,23.
Šķirnes ‘Auksis’ vākšanas gatavības pakāpe tieši korelēja ar augļu iespējamo glabāšanas ilgumu. 1-MCP pozitīvais efekts
galvenokārt izpaudās glabājot 6 mēnešus, sasniedzot ievērojami labāku garša novērtējumu sensorajā vērtēšanā.
Augļi vākšanas brīdī nedrīkst sasniegt savu lietošanas gatavību, jo vēlāk vāktiem āboliem (otrā vākšanas reize) tādām
šķirnēm kā ‘Saltanat’, ‘Orļik’ un ‘Gita’ pēc 6 mēnešu glabāšanas novērota audu brūnēšana pie sēklu kameras, kas liecina par
pārgatavošanās procesu sākšanos un, iespējams, ka arī novākšana dārzā šīm šķirnēm ir bijusi nokavēta.

Secinājumi
Šķirnēm ‘Auksis’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Saltanat’, ‘Sinap Orlovskij’, ‘Pure Ametist’, ‘Zarja Alatau’, ‘Aļesja’ un ‘Antej’
vismaz 6 mēnešu ilgai glabāšanai kompleksā ar 1-MCP apstrādi ieteicams augļus vākt ar gatavības indeksu robežās no 0,11
līdz 0,23.
Glabāšanai nepiemērotas šķirnes bija ‘Kovaļenkovskoje’ un ‘Tiina’, kur apstrāde ar 1-MCP glabāšanas rezultātus neuzlaboja.
Šķirnei ‘Gita’ pozitīvi glabāšanas rezultāti bija būtiski atkarīgi no meteoroloģiskajiem apstākļiem dažādos gados, tādēļ
pētījumi būtu jāturpina.
Šķirnei ‘Antonovka’ apstrāde ar 1-MCP spēja novērst fizioloģisko mizas brūnēšanu, un pie gatavības indeksa 0,12 pat pēc 6
mēnešu uzglabāšanas bojāšanas zudumi bija tikai 7,14 % no kopējā augļu skaita.
Šķirnēm ‘Auksis’, ‘Aļesja’, ‘Antej’, ‘Belorusskoje Maļinovoje’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’ 1-MCP apstrāde pirms 6
mēnešu uzglabāšanas, veicina labākas augļu garšas un struktūras saglabāšanos - augļi ir sulīgāki, kraukšķīgāki un saldāki
salīdzinājumā ar neapstrādātajiem augļiem.

Publikācijas
1. Juhnevica K., Skudra L., Skrivele M., Radenkovs V., Seglina D., Stepanovs A. Effect of 1-methylcyclopropene
treatment on sensory characteristics of apple fruit. - Environmental and Experimental Biology, 2013, Vol. 11, pp.
99–105, http://eeb.lu.lv/EEB/201306/EEB_11_Juhnevica.pdf.

210

Pārtika

1-METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP) INFLUENCE ON
APPLE QUALITY DURING STORAGE TIME
Karina Juhņeviča-Radenkova1*, Inese Drudze2, Dalija Segliņa1,
Inta Krasnova1, Anita Olšteine1, Edīte Kaufmane1
Latvia State Institute of Fruit Growing (LVAI), Dobele, Latvia,
Pure Horticultural Research Centre (Pūres DPC), Pūre, Latvia
*
karina.juhnevica@lvai.lv

1

2

The ethylene perception inhibitor 1-methylcyclopropene (1-MCP) is the basis of a new technology that is increasingly
being used to improve storage potential and maintain quality of fruit and vegetables. Since 2004 1-methyciclopropene (1MCP) is widely used on apples around the world. 1-MCP has a gas state of aggregation, which replace the ethylene (C2H2)
molecules, not allowing it to attach to the ethylene receptors. As a result inhibition of ethylene action on the fruits occurred.
Ethylene is a gaseous plant hormone that accelerates the ripening of climacteric fruit including apple. 1-MCP delays the
ripening and senescence of fruits significantly. The maximum duration of storage time of fruits as well as quality can be
achieved by precisely observation of the optimal harvesting time for each cultivar independently. Latvia State Institute of
Fruit-Growing in collaboration with Pure Horticultural Research centre accomplished the investigation on storage time
with the most cultivated apple cultivars by treatment with 1-MCP in various stages of maturity. The aim of this research
was to develop the recommendations for the use of innovative technologies in commercial area in Latvia. The investigation
was carried out in 3 years where 18 apple cultivars were studied. The physical – chemical parameters: firmness, acidity,
sweetness, rate of hydrolysis of starch at the time of harvesting and during storage were tested. The sensory evaluation of
samples was also conducted. During the apple storage in repository the fruit spoilage reasons and the fruit mass losses were
identified. The optimal maturity index for most of apple cultivars ranged from 0.11 to 0.23. As found by experts, treated
fruits with 1-MCP after 6 months of storage has more appropriate succulence, are crisper and sweeter compared to the
non-treated fruits.
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SIDRA RAŽOŠANAI PIEMĒROTU ŠĶIRŅU ĀBOLU
ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZVĒRTĒJUMS
ASSESSMENT OF BIOCHEMICAL CONTENT OF APPLE
VARIETIES SUITABLE FOR CIDER PRODUCTION
Inta Krasnova*, Dalija Segliņa, Laila Ikase, Pavel Gornas
Latvijas Valsts augļkopības institūts, Dobele, Latvija
Latvia State Institute of Fruit-Growing, Latvia
*
inta.krasnova@lvai.lv

Ābeles (Malus spp., Rosaceae) ir viena no visplašāk audzētajiem augļkokiem pasaulē. Ābolus izmanto gan
svaigā veidā, gan pārstrādē. Populārākie pārstrādes produkti ir sula, ievārījumi un džemi. Ābolu sulu tālāk
var izmantot sidra ražošanai. Āboli un to pārstrādes produkti satur bioloģiski aktīvus savienojumus, kam ir
labvēlīga ietekme uz cilvēka veselību. Polifenolu savienojumi ābolos variē no 24–456 mg/kg. Nozīmīgākie
polifenolu savienojumi ar antioksidatīvajām īpašībām ir flavonoli, flavanoli, hidroksihalkoni (floridzīns un
floretīns), antocianīni un hlorogēnskābe, kuru daudzums ābolu šķirnēs ir atšķirīgs. Līdz ar to mūsu mērķis
ir izvērtēt kreba ābolu ķīmisko sastāvu, lai atrastu piemērotākās šķirnes sidra ražošanai. Analizēti āboli:
Quaker Beauty’, ‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’, ‘Kerr’, ‘Remo’, ‘Dzeltenais Skābais’, DJ 93-4-14, ‘Hyslop’ un noteikts
to sulas iznākums un šādi raksturojošie ķīmiskie rādītāji: šķīstošā sausna, vides pH sulā, kopējais skābju
saturs, kopējie fenoli, hlorogenskābe, dihidroksihalkoni (floridzīns un floretīns), D(+)-glikoze, D-fruktoze,
saharoze un tanīnu saturs. Pēc pētījuma rezultātiem, kā piemērotākās sidra ražošanai sulu kupažēšanai tika
atzītas ābolu šķirnes ‘Dzeltenais Skābais’, ‘Hyslop’ un ‘Kerr’ ar augstu kopējo fenolu un tanīnu saturu.
Sīkaugļu ābolus – kreba tipa ābolus (Malus silvestris) izmanto vīna un sidra ražošanā, lai nodrošinātu dzērieniem patīkamu
tiem īpašo, specifisko garšu. Ābolu raksturīgās un atšķirīgās garšas nianses veido kopējie fenolu savienojumi: katehīni un
proantocianidīns (tanīns), kas nosaka šķirnei atbilstošo garšu, bet mizas krāsu galvenokārt rada antocianīni. Polifenoli
ir plaša organisko savienojumu grupa, kas ietekmē bioloģiski aktīvo vielu saturu augļos un lielā mērā nosaka to garšu.
Āboli ir lielisks polifenolu savienojumu avots. Organiskās skābes un cukuri ir augļu patīkamās, raksturīgās svaigās garšas
veidotāji, kuru daudzums augļos ir savstarpēji cieši saistīts. Glikoze, saharoze un fruktoze ir galvenie cukuri, kas nosaka
salduma pakāpi. Augļu uzglabāšanas laikā to saturs izmainās. Lielākā polifenolu apakšgrupa ābolos ir flavanoli, mazākās –
hidroksikanēļskābe, flavonoli un dihidroksihalkoni (florizīns un floretīns). Fenolu savienojumi ir spēcīgi antioksidanti,
kam ir pozitīva ietekme uz cilvēka veselību. Fenolu savienojumu struktūrā ietilpst hidroksilgrupas (OH), kam piemīt brīvo
radikāļu saistīšanas īpašības. Fenolu savienojumi ābolos nosaka antioksidantu aktivitātes lielāko daļu, un to saturs dažādu
šķirņu ābolos ir atšķirīgs.

Materiāli un metodes
Materiāli. Pētījumos 2009., 2010. un 2011. gadā izmantotas divas lielaugļu ābolu šķirnes ‘Remo’, DJ 93-4-14 un septiņas
sīkaugļu-krebu ābolu šķirnes ‘Quaker Beauty’, ‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’, ‘Kerr’, ‘Dzeltenais Skābais’, ‘Hyslop’, kas ievāktas Latvijas
valsts augļkopības institūta augļudārzā.
Metodes. Ķīmiskie rādītāji ābolu paraugos analizēti izmatojot sekojošas noteikšanas metodes.
Šķīstošās sausnas saturs (Brix°) noteikts pēc LVS EN 12143 ar „Atago” refraktometru.
pH sulā noteikts ar pH metru JENWAY 3510 pēc AOAC 942.15 metodes.
Kopējais skābju saturs, % (izteikts uz ābolskābi) noteikts ar titrēšanas metodi, titrējot ar 0,1 N NaOH līdz pH 8,1 pēc
AOAC 942.15
Kopējo fenolu saturs noteikts ar spektrofotometrisko metodi, izmantojot Folina Čikolteu reaģentu. Kopējais fenolu saturs
pārrēķināts kā galluskābes ekvivalenta (GSE) saturs mg/100 g augļu (Singleton et al., 1999).
Tanīnu saturs paraugos noteikts ar spektrofotometrisko metodi. Rezultāts izteikts procentos, pēc tanīnskābes ekvivalenta,
kas iegūts no kalibrēšanas taisnes vienādojuma (Paaver et al., 2010.)
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Cukuru saturs (glikoze, D-fruktoze, saharoze) noteikts ar augstefektīvo šķidrumu hromatogrāfiju (AEŠH). Iegūtās
hromotogrammas smailes identificē, salīdzinot ar nosakāmo ogļhidrātu standartsavienojumu aiztures laikiem un aprēķina
pēc vienādojuma (LVS EN 12148-2001).
Hlorogēnskābes saturs noteikts ar AEŠH. Rezultāts aprēķināts pēc vienādojuma, kas iegūts no hlorogēnskābes kalibrēšanas
taisnes Carbone u.c., 2011).
Dihidroksihalkonu (florizīna un floretīna) saturs ābolos noteikts ar AEŠH. Rezultāts aprēķināts pēc vienādojuma, kas
iegūts no florizīna un floretīna kalibrēšanas taisnes (Mari et.al., 2010).

Rezultāti
Analizējot, kreba tipa un lielaugļu ābolu šķirnes sulas ieguvi, konstatēts, ka ‘Kerr’, ‘Remo’, ‘Dzeltenais Skābais’, ‘Hyslop’,
sulas iznākums āboliem 2011. gadā bija lielāks, salīdzinājumā ar 2010. gadu par 0,4–21,4% atkarībā no šķirnes, izņemot
DJ 93-4-14. Augstākais sulas iznākums 2010. gadā ‘Remo’ 60%, bet 2011. gadā DJ 93-4-14 63.6%, bet mazākais abos gados
bija ‘Quaker Beauty’ attiecīgi 32,3 un 33,4%. Atšķirīgais sulas iznākums āboliem, skaidrojams ar klimatiskiem apstākļiem.
2011. gadā lielais nokrišņu daudzums pozitīvi ietekmēja augļus gatavošanās laikā, līdz ar to āboli bija lielāki un sulīgāki.
Salīdzinot sulas iznākumu starp kreba tipa āboliem un lielaugļu šķirnēm (DJ 93-4-14 un ‘Remo’), konstatēts, ka kreba tipa
ābolos tas bija par 3 līdz 42% zemāks (1. tabula).
1. tabula. Vidējie ķīmiskā satura rādītāji un sulas iznākums āboliem (2010.-2012.)

Kopējais skābju
saturs, %

Šķīstošā sausna,

‘Quaker Beauty’

0,8± 0,1

‘Ruti’

pH

Kopējais cukuru
saturs, g/kg

Sulas iznākums,
%

16,0±1,2

3,4±0,1

171,6±10,6

32,9±4,4

0,9± 0,2

16,1±1,9

3,3±0,1

179,3±17,5

51, 8±0,1

‘Riku’

0,7± 0,3

16,3±2,6

3,3±0,1

166,1±32,8

52,2±0,8

‘Kuku’

0,6±0,2

15,6±3,0

3,4±0,1

170,3±27,9

54,7±2,3

‘Kerr’

1,0±0,1

13,5±2,0

3,3±0,1

132,0±16,1

54,3±1,8

‘Remo’

1,1±0,2

12,5±1,1

3,2±0,1

121,5±8,5

57,9±0,4

‘Dzeltenais
Skābais’

4,8±0,7

13,2±2,1

2,7±0,1

104,3±13,3

38,7±9,6

DJ93-4-14

1,1±0,2

12,8±0,9

3,2±0,2

128,7±7,5

57,8±3,1

‘Hyslop’

1,2±0,1

15,1±1,2

2,9±0,1

161,7±10,6

55,1±1,6

Šķirnes

Brixº

Kopējais skābju saturs ir nozīmīgs radītājs, kas nodrošina ābolu sulas raksturīgo garšu, kas būtiska sidra ražošanai.
Analizētajos ābolos kopējais skābju saturs bija būtiski atšķirīgs (p<0,05; n=3). Augstākais kopējais skābju saturs visā
pētījuma periodā bija ābolos ‘Dzeltenais Skābais’. Šajos ābolos 2011. gadā kopējais skābju saturs bija 5,4%, tajos attiecīgi arī
bija zemākais pH 2,6. Zemākais kopējais skābju saturs ābolos 2009. gadā bija ‘Kerr’0,9%, bet 2010. un 2011. gadā ‘Kuku’ 0,5
un 0,5%. Izvērtējot kopējo skābju saturu, redzams, ka tas ‘Riku’ bija vidēji desmit reizes zemāks, salīdzinot ar ‘Dzeltenais
Skābais’ āboliem.
Šķīstošās sausnas saturs ābolos ir mainīgs lielums, kas ir atkarīgs no augļu šķirnes, novākšanas laika un klimata apstākļiem un
augļu uzglabāšanas. Pētījuma periodā augstākais šķīstošās sausnas saturs bija 2009. gadā ‘Kuku’ un ‘Riku’ ābolos (attiecīgi 18,6 un
18,3 Brix°). Zemākais šķīstošās sausnas saturs konstatēts ‘Kerr’ ābolos 11,7 Brix°. Sabalansēta salduma un skābuma attiecība
ir galvenais augļu kvalitātes rādītājs. Ja augļi ir skābi un nesatur pietiekami daudz cukuru, tad sajūt tikai skābumu un tie nav
garšīgi, bet ja tie ir ar augstu cukuru un mazu skābes saturu tie ir bezgaršīgi . Svarīgs ābolu kvalitātes rādītājs ir šķīstošās
sausnas / skābes attiecība, kas pētītajos ābolos ir būtiski atšķirīga (1. att.).
Baltkrievu zinātnieki savā pētījumā atzīmējuši, ka šķīstošās sausnas / skābes attiecībai ir noteicošā nozīme ābolu garšas
veidošanā. Pēc sensorās vērtēšanas rezultātiem secināts, ka patīkamas un sabalansētas garšas īpašības piemīt āboliem,
kuriem sausnas un skābes attiecība ir 10–20. Šķīstošās sausnas / skābes attiecība ābolos ir jāizvērtē, lai varētu izvēlēties
sidram piemērotākās ābolu šķirnes. Pēc mūsu rezultātiem visā pētījuma periodā kreba ābolu šķirnēm: ‘Hyslop’, ’Remo’,
‘Kerr’ šķīstošās sausnas / skābes attiecība bija vēlamajās robežās 10–20 (1. att.).
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1. attēls. Šķīstošās sausnas/skābes attiecība āboliem (2010.-2012. gadā)
--------- līnijas norāda šķīstošās sausnas / skābes attiecības vēlamās robežas.

Āboliem ‘Dzeltenais Skābais’ bija ļoti zema šķīstošās sausnas / skābes attiecība (3). Šie augļi raksturojās ar ļoti skābu,
savelkošu un stipru garšu. Savukārt āboliem ‘Riku’ bija augsta skābes un sausnas attiecība 21–30. Šo ābolu garša bija salda
pat pliekana. Izvēloties ābolu šķirnes sidra gatavošanai, tiek izvērtēts cukura, skābes un fenolu savienojumu daudzums.
Cukuri un organiskās skābes ir svarīgākie ābolu sabalansētās, saldskābās garšas veidotāji. Cukuru – fruktozes, saharozes
un glikozes – saturs ābolos ir mainīgs. To saturs dažādu šķirņu āboliem būtiski atšķiras un ir atkarīgs no novākšanas
laika. Cukuru saturs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem: klimata apstākļiem, šķirnes, augļa atrašanās vietas vainagā (saules
vai ēnas puse) un ražas novākšanas laika. Cukuru – fruktozes, saharozes un glikozes saturs analizētajos krebos bija ļoti
atšķirīgs. Pēc pētījuma rezultātiem augstākais vidējais cukuru satura daudzums bija ‘Ruti’ 179,3±17,5 g/kg, bet zemākais
‘Dzeltenais Skābais’ līdz 104,3±13,3 g/kg (1. tabula). Izvērtējot ābolos cukuru saturu daudzumu atsevišķi, secinām, ka
visaugstākais ir saharozes saturs 65 g/kg, tad seko fruktoze 54 g/kg, bet vismazāk ir glikoze 28 g/kg. Izvērtējot cukuru saturu
atsevišķas šķirnēs, augstākais fruktozes saturs bija ‘Ruti’ 82,4, bet zemākais ‘Kerr’ 23,7 g/kg. Glikozes saturs ābolos variēja
no 15,3 g/kg ‘Remo’ līdz 59,9 g/kg ‘Ruti’, bet saharoze bija ‘Dzeltenais Skābais’ 32,21 g/kg līdz ‘Kuku’ 102,1 g/kg. ‘Dzeltenais
Skābais’ cukuru – fruktozes, saharozes un glikozes saturs atšķirībā no citiem āboliem ir gandrīz proporcionāli vienāds
(attiecīgi 37,8; 30,3; 36,3 g/kg).
Kopējo fenolu savienojumu saturs pētītajos ābolos ievērojami atšķiras starp šķirnēm un ir atkarīgs no daudziem faktoriem
(gatavības pakāpes, uzglabāšanas apstākļiem u.c.). Fenolu savienojumiem ir svarīga nozīme sidra garšas un krāsas veidošanā.
Kopējo fenolu saturs ‘Dzeltenais Skābais’ kreba ābolos bija vidēji deviņas reizes augstāks (374,0 mg/100 g) nekā lielaugļu
ābolos DJ93-4-14 (43,2 mg/100 g). Pētījuma periodā augstākais kopējo fenolu saturs lielākai daļai ābolu (‘Quaker Beauty’,
‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’, ‘Kerr’, ‘Dzeltenais Skābais’) bija 2009. gadā, bet zemākais 2010. gadā (‘Quaker Beauty’ un ‘Remo’). Šie
rezultāti norāda, ka ir svarīgi iepriekš izvērtēt kopējo fenolu saturu kreba ābolos pirms sidra gatavošanas (2. tabula). Jāņem
vērā, ka kreba ābolu sula paredzēta lielaugļu šķirņu sulu kupažēšanai. Tādējādi, uzlabojot sidra gatavošanai paredzēto sulas
garšu, sabalansējot sausnas / skābes attiecības.
Hlorogēnskābei ir augstākā antioksidantu aktivitāte starp fenolskābēm. Hlorogenskābes saturs būtiski atšķirīgs starp
pētītajām ābolu šķirnēm (p<0,05, n=3). Hlorogenskābes satura vidējie rādītāji apkopoti 2.tabulā. Augstākais hlorogēnskābes
saturs bija ‘Dzeltenais Skābais’ (65,2 mg/100 g), vidēji augsts ‘Riku’ (41,6 mg/100 g) un zems ‘Kerr’ un ‘Remo’ (attiecīgi 17,4
un 17,0 mg/100 g). Līdzīgi rezultāti iegūti arī citās valstīs. Hlorogēnskābes saturs Ķīnā pētītajos ābolos bijis 28,3–107,3
mg/100 g, bet Itālijā 12.2–63,0 mg/100 g.
2. tabula. Vidējie ķīmiskā satura rādītāji āboliem (2010.-2012.).

Kopējie fenoli,
mg/100 g

Hlorogen-skābe,
mg/100g

Tanīni,
mg/100 g

Floretīns,
mg/kg

Florizīns,
mg/kg

‘Quaker Beauty’

48,8±6,0

20,8±2,6

5,4±0,6

12,4±0,2

13,7±0,4

‘Ruti’

67,8±22,2

22,8±7,5

9,0±2,6

13,2±0,3

12,1±0,2

‘Riku’

128,6±29,9

41,6±6,7

12,1±4,5

15,0±0,2

15,0±0,3

‘Kuku’

64,9±23,1

25,4±9,0

10,6±4,3

12,6±0,3

12,1±0,2

‘Kerr’

147,7±86,1

17,4±0,1

13,6±4,6

13,1±0,4

19,6±0,3

‘Remo’

51,9±9,0

17,0±1,0

3,7±0,6

8,4±0,3

7,2±0,1

374,0±72,3

65,2±8,8

23,3±3,3

20,3±0,4

16,3±0,2

DJ93-4-14

43,2±14,8

26,3±9,0

3,9±1,3

23,3±0,3

11,4±0,3

‘Hyslop’

92,7±13,0

26,3±5,0

18,2±1,6

24,6±0,2

23,4±0,4

Škirnes

‘Dzeltenais Skābais’
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Pētījuma trīs gadu vidējie dihidroksihalkonu (florizīna un floretīna) satura rezultāti analizētajos ābolos redzami 2.tabulā.
Analizējot florizīna saturu ābolos, secinām, ka kreba ābolos tas bija trīs reizes augstāks (23,4 mg/kg) salīdzinot ar lielaugļu
āboliem (attiecīgi 7,2 mg/kg). Floretīna saturs lielaugļu ābolos variēja no 8,4–23,3 mg/kg, bet kreba ābolos no 12,4–24,6
mg/kg.
Ābolu raksturīgās, atšķirīgās garšas nianses veido kopējo fenolu savienojumi: katehīni un proantocianidīni (tanīni), kas arī
nosaka ābolu šķirnes specifisko rūgteno, savelkošo garšu. Tanīnu saturs pētījuma periodā vērtēto šķirņu ābolos bija būtiski
atšķirīgs (p<0,05, n=3). Kreba āboliem ‘Dzeltenais Skābais’ tanīnu saturs bija ļoti augsts (33,5 mg/kg). ‘Dzeltenais Skābais’
tas bija desmit reizes augstāks, kā lielaugļu ābolos DJ93-4-14 (3,2 mg/kg). Šie rezultāti norāda, ka gatavojot sidrus, jāņem
vērā tanīnu saturs ābolos. Sidri, kas būs gatavoti, no tīras ‘Dzeltenais Skābais’ sulas, var būt nebaudāmi, augstā tanīnu satura
dēļ, jo būtu ar pārāk asu, sīvu garšu. Sulas no kreba āboliem ar augsto tanīna saturu var izmantot sidram paredzēto sulu
kupažēšanai, tādā veidā iegūstot sidru ar maigāku patīkamu garšu.

Secinājumi
Pēc pētījumu rezultātiem secināms, ka augstākais sulas iznākums ir lielaugļu šķirnēm ‘Remo’ un DJ93-4-14, kā arī sīkaugļu
šķirnei ‘Hyslop’ 55–63% atkarībā no ražas gada. Pārējās kreba tipa šķirnes raksturojās ar mazāku sulas iznākumu (33–55%),
bet mazākais - ‘Quaker Beauty’ 33%.
Pēc ķīmiskā sastāva rādītājiem, šķirnes ‘Ruti’ augļi raksturojās ar augstu cukura saturu 179,3 g/kg un labu šķīstošās sausnas /
skābes attiecību. Izvērtējot kreba ābolu ķīmisko sastāvu, kā piemērotākā šķirne ābolu sulu kupažēšanai sidra ražošanai ar
izteikti augstu kopējo fenolu, tanīnu saturu (attiecīgi 374,0 mg/100 g, 23,3 mg/kg) ir ‘Dzeltenais Skābais’. Kopumā sidra
ražošanai piemērotākās šķirnes ābolus var sakārtot sākot ar piemērotāko: krebi ‘Hyslop’, ‘Kerr’, ‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’, ‘Quaker
Beauty’ un lielaugļu šķirnes: ‘Remo’ un DJ 93-4-14.
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ASSESSMENT OF BIOCHEMICAL CONTENT OF APPLE
VARIETIES SUITABLE FOR CIDER PRODUCTION
Inta Krasnova*, Dalija Segliņa, Laila Ikase, Pavel Gornas
Latvia State Institute of Fruit-Growing, Dobele, Latvia
*
inta.krasnova@lvai.lv

Apples (Malus spp., Rosaceae) are one of the more widely grown fruit crop in the world. Small-fruit – crab-type apples
(Malus silvestris) are used for the production of wine or cider to provide them typical pleasant and specific exclusive
taste. Organic acids and sugars determine the fresh and pleasant taste in fruits and their quantity is closely correlated.
Total phenolics: catechin and proantocyanidin (tannin) determine the taste typical for the cultivar, but color of peel is
mainly provided by anthocyanins. Polyphenols are wide group of organic compounds which influence the quantity of
biologically active substance and largely the taste also. So, our task was to evaluate chemical content of crab apples to find
the varieties suitable for cider production. The following apples were analyzed: ‘Remo’, DJ 93-4-14 (with large fruits) and
‘Quaker Beauty’, ‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’, ‘Kerr’, ‘Dzeltenais Skābais’, ‘Hyslop’ (crab apples). The outcome of juice and following
compounds were determined: soluble solids, pH in juice, total acidity, total phenols, chlorogenic acid, dihydroxichalkons
(fluoridzyn and fluoretin), D(+)-glucose, D-fructose, sucrose and tannin.
The greatest juice outcome (58%) was obtained from the varieties with large fruits: (‘Remo’, DJ 93-4-14), however, the outcome
was the smallest from crab apples (55-33%). Total acid content is an important parameter and it provides the typical apple
juice taste which is an essential for cider production. The highest content of total acids during investigation was observed from
‘Dzeltenais Skābais’: 5.4% and the lowest pH: 2.6. The lowest content of total acids was found in apples of ‘Kuku’: 0.5%.The highest
content of soluble solids was ascertained in apples of ‘Kuku’: 18.6 Brixº but in the apples of ‘Kerr’ it was lower considerably:
11.7 Brixº.
One of the main fruit quality parameters is a balanced sugar and acidity proportion. Ratio of soluble solids and acids in
apple varieties: ‘Hyslop’, ’Remo’, ‘Kerr’ varied in a preferable level: 10–20 during the investigation. The highest content of
sugars was ascertained in ‘Ruti’ apples: 179.3 g/kg, but the lowest – in the apples of ‘Dzeltenais Skābais’: to 104.3 g/kg. The
largest content of fructose was found in the apples of ‘Ruti’: 82.4 g/kg, but the smallest of the cultivar ‘Kerr’: 23.7 g/kg. The
content of glucose varied from 15.34 g/kg ( in ‘Remo ‘ apples) to 59.9 g/kg ( in ‘Ruti’), but the content of sucrose – from 32,2
g/kg (‘Dzeltenais Skābais’) to 10.1 g/kg (‘Kuku’).
Phenolic compounds are very important since they determine the taste and color of cider made from apples. Total content
of phenols in the crab apples of variety ‘Dzeltenais Skābais’ was 9 times higher (374.0 mg/100 g) than is content in the apples
with large fruits: DJ 93-4-14 (43.2 mg/100 g).These results show, that it is very important to evaluate total phenolic content
in apples before cider making. It is necessary to take into consideration that juice of crab apples is foreseen for coupage
of juice from apples with large fruits. Therefore, improving the taste of juice foreseen for cider production, proportion of
soluble solids and acids is balanced. Content of chlorogenic acid varied from 17.0 to 65.2 mg/100 g. Analyzing the content
of fluorizyn we found that it was 21.2 mg/kg in crab apples, but 7.0 mg/kg in apples with large fruits. The content of fluoretin
changed from 8 to 22.1 mg/kg in large fruited apples, but from 13.8 to 24.6 mg/kg in crab apples.
Very high content of tannin was found in crab apples of ‘Dzeltenais Skābais’: 33.5 mg/kg, which is ten times higher than in
large fruited apples DJ 9 3-4-14: 3.2 mg/kg. Juice from crab apples with a high content of tannin can be used for coupage of
juice foreseen for cider production, such a way getting cider with appropriate taste. As a result of biochemical analyses due
to the highest content of total phenolic compounds and tannin the most suitable variety for coupage of apple juice for cider
was found ‘Dzeltenais Skābais’. In total, apple varieties more suitable for cider production are following: crab apples ‘Hyslop’,
‘Kerr’, ‘Riku’, ‘Kuku’, ‘Ruti’ ‘Quaker Beauty’ and large fruited varieties: ‘Remo’ and DJ 93-4-14.
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AUGĻAIZMETŅU RETINĀŠANAS IETEKME UZ LATVIJĀ
AUDZĒTO ŠĶIRŅU ĀBOLU KVALITĀTI
INFLUENCE OF FRUITLET THINNING ON
APPLE QUALITY OF CULTIVARS GROWN IN LATVIA
Laila Ikase*, Māra Skrīvele, Edgars Rubauskis, Edīte Kaufmane, Zanda Rezgale
Latvijas Valsts Augļkopības Institūts, Dobele, Latvija
Latvia State Institute of Fruit-Growing, Dobele, Latvia
*
laila.ikase@lvai.lv

Pētījuma uzdevums bija noteikt ražas normēšanas veidu, lapu kvalitātes, to skaita un virsmas platības ietekmi
uz dažādu šķirņu ābolu kvalitātes parametriem. Pētījums veikts 2010.-2012. gadā 5 šķirnēm – ‘Auksis’, ‘Antej’,
‘Orļik’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’. Izmantoti sekojoši augļaizmetņu retināšanas veidi, salīdzinot
ar kontroli (neretināti) – (1) atstājot augļaizmetņus sprīža attālumā, (2) atstājot vienu augli ziedkopā, (3)
likvidējot augļaizmetņus zaru apakšpusē. Pārbaudīti divi retināšanas laiki – (a) retinot augļus pēc jūnija
nobires, (b) veicot līdzīgu retināšanu augustā. Dažādas šķirnes uz augļaizmetņu retināšanas paņēmieniem
reaģēja atšķirīgi. Retināšana, īpaši jūnijā, var pozitīvi ietekmēt vienāda lieluma augļu šķīstošās sausnas saturu.
Vairumā gadījuma retināšana jūnijā deva labākus rezultātus salīdzinājumā ar retināšanu augustā. Retināšana
augustā var uzlabot augļu kvalitāti sīkaugļainām šķirnēm, bet samazinot kopējo un 65 līdz 75 mm kalibra
augļu ražu. Novērota salīdzinoši cieša sakarība starp lapu virsmu un augļu lielumu. Šķirnei ‘Auksis’ labākos
rezultātus uzrādīja visu augļu noplūkšana no zara apakšas, ‘Orļik’ un ‘Zarja Alatau’ - retināšana pa sprīdim,
’Sinap Orlovskij’ – retināšana, atstājot vienu augli ziedkopā. Šķirnei ‘Antej’ retināšana neietekmēja augļu
lielumu, bet jūnija retināšana var paaugstināt šķīstošās saunas saturu. Praktiskais retināšanas ieguvums ir arī
darbaspēka izmantošanas efektivitāte ražas vākšanas laikā.
Augļaizmetņu retināšana visā pasaulē ir viens no galvenajiem paņēmieniem, kā nodrošināt augļu kvalitāti. Retināšana ar
rokām Latvijā izmantojama visa veida dārzos, jo Latvijā nav reģistrēti ķīmiski preparāti, kādus retināšanai lieto citās valstīs.
Retināšana ar rokām ir darbietilpīga, taču būtiski uzlabo tirgum piemērotās produkcijas iznākumu, kā arī ļauj efektīvāk
izmantot darbaspēku ražas vākšanas un pirmapstrādes laikā. Tāpēc svarīgi izmantotajām audzēšanas tehnoloģijām atrast
šķirnēm piemērotāko retināšanas intensitāti, veidu, kā arī laiku, kad tā veicama.
Pētījums veikts VPP-5 3.2. apakšprojekta „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju
risinājumi” ietvaros. Pētījuma uzdevums bija noteikt ražas normēšanas paņēmienu, lapu kvalitātes, to skaita un virsmas
platības ietekmi uz dažādu šķirņu ābolu kvalitātes parametriem.

Materiāli un metodes
Pētījums piecām šķirnēm – ‘Auksis’, ‘Antej’, ‘Orļik’, ‘Sinap Orlovskij’ un ‘Zarja Alatau’ - veikts SIA „Baltplant” ābeļdārzā, kur
ābeles stādītas 4 x 2 m attālumā (1200 koku uz 1 ha) uz potcelma M 26 [3]. Dārza kopšana notiek, izmantojot aprobētos
agrotehnikas paņēmienus.
Pētījumā izmantotās šķirnes ir starp visvairāk stādītajām Latvijas komerciālajos ābeļdārzos. Tās atšķiras gan pēc augļu
ienākšanās laika, gan augļu lieluma, kā arī koka augšanas un ražošanas īpatnībām [1, 2]. Rakstā apkopoti 2010.-2012. gadā
veikto izmēģinājumu rezultāti.
Izmantoti šādi augļaizmetņu veidi paņēmieni, salīdzinot ar kontroli (neretināti) – (1) atstājot augļaizmetņus sprīža, t.i.,
13–15 cm attālumā, (2) atstājot vienu augli ziedkopā, (3) likvidējot augļaizmetņus zaru apakšpusē. Ierobežotā koku skaita
dēļ daļai šķirņu izmantoti tikai divi retināšanas paņēmieni. Pārbaudīti divi retināšanas laiki – (a) retinot augļus pēc jūnija
nobires, (b) veicot līdzīgu retināšanu augustā. Pētījumam izmantoti koki ar līdzīgu augļaizmetņu daudzumu. Lai noteiktu
lapu virsmas lieluma ietekmi uz augļu kvalitāti, uz atzīmētajiem zariem lapas saskaitīja, tām izmērīja lapu virsmu. Atsevišķi
vērtēja lapas uz augļzariņiem un jaunajiem pieaugumiem.
Visos variantos pēc novākšanas veikta augļu kalibrēšana. Par optimāliem pieņēma kalibrus 65–70 mm un 70–75 mm. Līdz
ražas vākšanai koku ziedēšanas un ražošanas intensitāti novērtēja ballēs. Tika uzskaitīti augļi no zara, kopējais augļu skaits
un ražas lielums kilogramos no koka. Tūlīt pēc novākšanas 10 āboliem 65–70 mm diametrā no katra koka tika noteikts
mīkstuma blīvums, cietes saturs un šķīstošās sausnas saturs.
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Datu matemātiskajā apstrādē izmantota statistisko datu apstrādes programma SPSS, veicot dispersijas analīzi, Tjūkija testu
un aprēķinot korelācijas koeficientu.
Dobeles (LVAI) meteostacijas dati liecina, ka 2010. gadā nokrišņi bija samērā izlīdzināti visā veģetācijas sezonā. Bet
2011. gadā bija vislielākā nokrišņu summa laikā, kad notiek augļu augšana un attīstība t.i., no maija līdz augustam (377
mm). Savukārt 2012. gadā ļoti zems nokrišņu daudzums bija augusta 2. dekādē (1,5 mm). 2012. gadā jūnija un jūlija vidējās
gaisa temperatūras (14,9 ºC un 18,7 ºC attiecīgi) bija ievērojami zemākas nekā pārējos divos gados. Septembrī, kad turpinās
vēlu vācamo šķirņu augļu attīstība, 2010. gadā vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par daudzgadīgo vidējo temperatūru
(tikai 11,7 ºC), bet nokrišņu daudzums bija visaugstākais (128 mm).

Rezultāti
Pētījums parādīja, ka augļu kvalitāti ietekmē rinda faktoru – šķirne, retināšanas laiks un intensitāte, augļaizmetņu
daudzums, kā arī laika apstākļi. Šķirņu ietekme visspēcīgāk parādījās 2011. gadā, kad tā visiem vērtētajiem ražas kvalitātes
rādītājiem bija būtiska (P<0,01). Pētījumā bija iekļautas gan šķirnes, kam ir tieksme uz pārbagātu ražošanu un kas bez
retināšanas veido sīkus augļus - ‘Orļik’ (vidējā augļa masa bez retināšanas 105–121 g), ‘Zarja Alatau’ (121–149 g; 1. tabula),
gan šķirnes, kam augļi arī neretinot ir palieli vai lieli - ‘Antej’ (146–217 g), ‘Sinap Orlovskij’ (187–190 g). Latvijā izplatītākā
komercšķirne ‘Auksis’ šai ziņā ieņem starpstāvokli (123–217 g). Attiecīgi augļu vidējā masa un kopējais optimālo kalibru
(65–70 un 70–75 mm) iznākums tām bija atšķirīgs. Spēcīgāks retināšanas efekts parādījās šķirnēm ar mazākiem augļiem,
kā ‘Zarja Alatau’ (1. tabula).
1. tabula. Retināšanas variantu ietekme uz šķirnes ‘Zarja Alatau’ augļu ražas rādītājiem.

Gads
2010
2011

2012

Varianti

Augļu vidējais
svars, g

Augļi ar diametru
65 līdz 75 mm
daudzums, %

kopējā masa,
kg no koka

Sausna augļos
ar diametru
70–75 mm,
Brixº

Kopējā raža
kokā, kg

Kontrole (neretināti)

149

34,0

2,1

11,3

7,3

Retināti pa sprīdim jūnijā

164

75,4

4,4

11,1

6,5

Kontrole (neretināti)

145

17,7 b

4,3

11,5

29,7 a

Retināti pa sprīdim jūnijā

172

53,8 ab

9,2

11,8

19,2 ab

Noplūkti augļi no zara
apakšas jūnijā

166

32,8 b

7,1

11,4

21,9 ab

Retināti pa sprīdim
augustā

159

79,1 a

7,8

12,0

9,9 b

Kontrole (neretināti)

121

27,0

6,7

12,6

25,6

Retināti pa sprīdim jūnijā

130

40,7

6,4

13,4

16,8

Noplūkti augļi no zara
apakšas jūnijā

131

45,6

7,9

12,9

18,0

Retināti pa sprīdim
augustā

122

64,4

7,1

13,5

11,5

Ar burtiem (a, b) apzīmētas būtiski atšķirīgas datu grupas (P<0,05)
Savukārt lielaugļu šķirnēm pārlieka retināšana var dot ļoti lielus augļus un tādus, kas pārsniedz standarta kalibru (virs
80 mm). Piemēram, ‘Sinap Orlovskij’ 2011. gadā 65–75 mm diametra augļu iznākums kontroles variantā bija 28,2%, bet,
atstājot vienu augli ziedkopā, pēc jūnija retināšanas tas bija14,6%, augusta - 13,2%. Visos retināšanas variantos lielākā daļa
augļu bija virs 75 mm. Tomēr kontrolē augļiem bija zemāks šķīstošās saunas saturs (11,9 Brixº), salīdzinot ar augļiem no
retināšanas variantiem (12,7 un 12,5 Brixº attiecīgi).
Izmēģinājumā iekļautajām šķirnēm vākšanas gatavība iestājas atšķirīgā laikā. Retināšanas efekts bija atkarīgs no laika
perioda ilguma līdz ražas vākšanai. Ja šķirnei ‘Auksis’ (vāc septembra sākumā) retināšana augustā bija maz efektīva [5],
tad ‘Zarja Alatau’, kam augļi ir mazāki un vācami oktobra sākumā, augusta retināšana, atstājot augļus pa sprīdim, deva
vislielāko vēlamā kalibra augļu daudzumu (1. tabula). Tomēr kopējā raža no koka šai variantā bija viszemākā. Citai sīkaugļu
šķirnei ‘Orļik’, kas ienākas agrāk (vāc septembra 1. pusē), augusta retināšanā iegūta būtiski mazāk augļu ar vēlamo 65–
75 mm kalibru (P<0,05). Ja nav paspēts izretināt jūnijā, retināšanu augustā var ieteikt sīkaugļu šķirnēm, kas vācamas vēlu
un kam attiecīgā gadā ir pārbagāta raža.
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Augļu sadalījums pa kalibriem retināšanas variantos bija atkarīgs no laika apstākļiem, it sevišķi no nokrišņu daudzuma.
Viskrasāk atšķirības parādījās 2011. gadā, kad bija visaugstākais kopējais nokrišņu daudzums, īpaši jūlijā (161,1 mm), tad
visvairāk bija lielo kalibru augļu (1. attēls). Piemēram, ‘Zarja Alatau’ vairākos kvalitātes rādītājos būtiskas atšķirības starp
variantiem parādījās tikai šajā gadā (1. tabula). Lielākās atšķirības starp variantiem augļu vidējā masā šajā gadā bija arī
šķirnēm ‘Orļik’ (P<0,05) un ‘Auksis’ (P<0,01).

1. attēls. Šķirnes ‘Zarja Alatau’ augļu sadalījums pa kalibriem atkarībā no retināšanas varianta (2011. gads).

Novērota salīdzinoši cieša sakarība starp lapu virsmu uz vienu augli un augļu lielumu. Piemēram, šķirnei ‘Zarja Alatau’,
veidojoties lielākai lapu virsmai uz klājzara jaunā dzinuma, arī augļi bija lielāki (korelācijas koeficients 0,58 (2011. gadā) un
0,79 (2012. gadā). Līdzīga tendence atsevišķos gados tika novērotas šķirnēm ‘Orļik’ un ‘Auksis’. Tas norāda, ka retināšanas
efekts atkarīgs arī no vainagu veidošanas, kuras rezultātā veidojas vairāk jauno dzinumu ar lielākām lapām [2, 3].
Vēlamais retināšanas rezultāts tiek sasniegts, ja iegūst pietiekami lielu kopējo augļu ražu ar optimālo kalibru 65 līdz 75 mm.
No šī aspekta šķirnei ‘Auksis’ visi retināšanas paņēmieni dod pozitīvu rezultātu, salīdzinot ar kontroli, tomēr retināšana
jūnijā ar visu augļu noplūkšana no zara apakšpuses deva vairāk vēlamā kalibra augļu nekā retināšana augustā [5]. Savukārt
šķirnēm ‘Orļik’ un ‘Zarja Alatau’ labākus rezultātus deva retināšana pa sprīdim. ‘Sinap Orlovskij’ retināšana būtiski uzlaboja
šķīstošās sausnas saturu, taču tika iegūti pārāk lieli augļi. Arī šķirnei ‘Antej’ retināšana jūnijā 2012. gadā būtiski paaugstināja
augļu šķīstošās sausnas saturu.
Tātad vienāda lieluma (65–70 mm) augļu šķīstošās sausnas saturu (Brixº) retināšana var ietekmēt pozitīvi, salīdzinot ar
neretināto kontroli. Būtiska retināšanas ietekme uz sausnas saturu netika konstatēta tikai šķirnei ‘Zarja Alatau’ (1. tabula).
Šķīstošās sausnas saturs ir augļu cukura satura indikators, augļi ar augstāku Brixº ir saldāki. ES standartos par minimālo
realizācijai derīgo augļu šķīstošas sausnas līmeni pieņemts 10,5 Brixº.

Secinājumi
1.

Dažādas šķirnes uz augļaizmetņu retināšanas paņēmieniem reaģēja atšķirīgi, atkarībā no to augļu vidējā lieluma
un ienākšanās laika.

2.

Lai gan neretinot var iegūt relatīvi lielāku kopražu, tomēr iegūto augļu lielums, īpaši sīkaugļainām šķirnēm, bija
mazāks, kas samazina darba ražību ražas vākšanas un šķirošanas laikā.

3.

Vairumā gadījumu retināšana jūnijā deva labākus rezultātus salīdzinājumā ar retināšanu augustā. Retināšanu
augustā var īpaši ieteikt sīkaugļu šķirnēm, kas vācamas vēlu un kam attiecīgā gadā ir pārbagāta raža.

4.

Retināšana, īpaši jūnijā, var pozitīvi ietekmēt vienāda lieluma augļu šķīstošās sausnas saturu.

5.

No pārbaudītajiem retināšanas paņēmieniem labākos rezultātus varētu dot sekojošie: šķirnei ‘Auksis’ – visu augļu
noplūkšana no zara apakšas, ‘Orļik’ un ‘Zarja Alatau’ – retināšana pa sprīdim, ’Sinap Orlovskij’ – retināšana,
atstājot vienu augli ziedkopā. Šķirnei ‘Antej’ neizdevās konstatēt pozitīvu retināšanas ietekmi uz augļu lielumu,
tomēr retināšana jūnijā var paaugstināt šķīstošās sausnas saturu augļos.
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INFLUENCE OF FRUITLET THINNING ON APPLE
QUALITY OF CULTIVARS GROWN IN LATVIA
Laila Ikase*, Māra Skrīvele, Edgars Rubauskis,
Edīte Kaufmane, Zanda Rezgale
Latvia State Institute of Fruit-Growing, Dobele, Latvia
*
laila.ikase@lvai.lv

Fruitlet thinning is one of the main methods of improving fruit quality. Thinning significantly improves the outcome of
marketable fruits. Manual thinning in Latvia is used on all types of farms, as there are no registered chemical thinning
agents such as used in other countries. The practical gain from fruit thinning is also increased labour efficiency during fruit
harvest and primary handling. Therefore it is essential to find out the optimal thinning intensity, thinning method and time,
to obtain the optimal result with certain cultivars. The aim of study was to investigate the influence of manual fruit thinning
methods, leaf quality, their number and surface on the fruit quality parameters of different apple cultivars. The study was
performed in 2010–2012 on 5 cultivars – ‘Auksis’, ‘Antej’, ‘Orlik’, ‘Sinap Orlovskij’ and ‘Zarja Alatau’. The following fruitlet
thinning methods were used comparing with control (unthinned) - (1) leaving one fruitlet per 13–15 cm, (2) leaving one
fruitlet in a cluster, (3) removing all fruitlets from the branch lower side. Two thinning times were used– (a) after June drop,
(b) in August. The intensity of flowering and fruit set were estimated in points, the fruits were counted and weighted. Fruit
sizes 65–70 and 70–75 mm were considered as desirable. The harvested fruits were calibrated and biochemical analyses
were performed on a sample of 10 fruits of size 65-70 mm. Measurements of leaf surface and leaf count were performed
for leaves on annual shoots and fruiting wood on control branches. The study showed that fruit quality is affected by a
number of factors – cultivar, thinning time and intensity, amount of fruit set as well as weather conditions. Meteorological
conditions varied in the study years, 2011 had the sharpest variation and the highest precipitation during the time of fruit
development (377 mm in May to August, of these 161.1 mm in July). In 2012 the average temperatures in July and August
(14.9 and 18.7 ºC) were lower than in the other two years. The tested cultivars have different fruit size without thinning –
small (‘Orlik’, ‘Zarja Alatau’), medium (‘Auksis’) or large (‘Sinap Orlovskij’, ‘Antej’), as well as different harvest time – from
early September (‘Auksis’, ‘Orlik’) to beginning of October (‘Zarja Alatau’). Different cultivars reacted not the same way to
thinning treatments. Although relatively higher total yield could be obtained without thinning, fruit quality in most cases
was lower, and the increase of yield was not always statistically significant. In most cases June thinning tended to give better
results than August thinning. August thinning may improve fruit quality of cultivars with smaller fruits, but reduces the
total yield per tree and the total weight of fruits with 65 to 75 mm diameter. August thinning may be used only for late
ripening cultivars with small fruits, if June thinning has not been sufficient. Thinning, especially in June, may increase the
soluble solids (Brixº) content of fruits of the same size. Only for ‘Zarja Alatau’ no Brixº increase was observed. Relatively
close correlation was observed between leaf surface per fruit and fruit size, which shows that growing techniques, especially
renewing of tree canopy, must be taken care of. Among the tested treatments, the best results were obtained – for cultivar
‘Auksis’ removing all fruits from branch lower side; for ‘Orlik’ and ‘Zarja Alatau’ - leaving one fruitlet per 13–15 cm, for
’Sinap Orlovskij’ – leaving one fruit per cluster. For cultivar ‘Antej’ positive effect on fruit size could not be proved, but June
thinning may significantly increase its soluble solids (Brixº) content.
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RAPŠU RAUŠU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS BRIEŽU
ĒDINĀŠANĀ AUGSTVĒRTĪGAS PRODUKCIJAS IEGUVEI
RAPESEED CAKE USING IN DEER’S NUTRITION
TO OBTAIN A HIGH QUALITY PRODUCTION
Aleksandrs Jemeļjanovs*, Jānis Mičulis, Īra Irēna Vītiņa, Vera Krastiņa, Baiba Ošmane,
Inese Zītare, Dainis Paeglītis, Imants Jansons, Līga Proškina, Daina Ikauniece, Biruta Lujāne
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”, Sigulda, Latvija
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
*
sigra@lis.lv

Projekta ietvaros darba mērķis bija izpētīt vietējo pārstrādes uzņēmumu ražošanas blakusproduktu
izmantošanas iespējas briežkopībā augstvērtīgas produkcijas ieguvei. Uzdevumi bija: izpētīt rapša raušu
(rapša eļļas ražošanas atliekprodukts no rapšiem) izmantošanas shēmu briežu barības devās un to ietekme
uz produktivitāti, briežu dabīgās barības fona un vides sastāva sakarību izpēte ar gaļas kvalitāti gada ciklā, kā
arī noteikt barības, asins, gaļas, izkārnījumu ķīmisko un mikrobioloģisko sastāvu 1 reizi mēnesī, veikt briežu
gremošanas trakta morfoloģiskos pētījumus.

Materiāls un metodes
Lai izpētītu rapša raušu izmantošanas efektivitāti, 2010. gada ziemā (3 mēn.) veica ēdināšanas izmēģinājumu ar nebrīvē
audzētiem staltbriežiem (Cervus elaphus) z/s „Saulstari” Mores pag., Siguldas nov. Izmēģinājumā divas analogas vecuma
staltbriežu grupas: kontroles (n=10) un izmēģinājums (n=10). Barības sastāvā vienam briedim dienā kontroles grupā
skābsiens 7,00 kg, placinātie graudi 1,00 kg, izmēģinājuma grupā skābsiens 7,00 kg, placinātie graudi 0,55 kg un papildus
0,20 kg rapša rauši. Rapša raušu deva izmēģinājuma grupas staltbriežu barības devā aizvietoja 0,450 kg placināto graudu,
salīdzinot ar kontroles grupu.
Vienlaicīgi tika izvērtēta nebrīvē audzētu (iežogotās teritorijās) staltbriežu un apkārtējās vides fonu savstarpējā saistība
pavasara, vasaras un rudens mēnešos pēc apkārtējās vides barības, augu un izkārnījumu bioķīmiskā sastāva. Analizēta
staltbriežu barība – skābsiens, placinātie graudi, rapša rauši, zāle u.c. (n=62) un izkārnījumi (n=44).
Pielietojot histoloģijas metodes, tika veiktas gremošanas sistēmas atsevišķu daļu morfoloģiskie un neiroendokrīnas sistēmas
imūnhistoķīmiskie pētījumi nebrīvē audzētiem sarkanajiem briežiem (Cervus elaphus).

Rezultāti
Pētījumi par rapša raušu (rapša eļļas ražošanas atliekprodukts) izmantošanas iespējām briežu barības devās un to
ietekme uz produktivitāti un gaļas kvalitāti. Rapša rauša iekļaušana staltbriežu barībā paaugstināja to produktivitāti.
Izmēģinājuma grupas staltbriežu liemenī bija 67,23% muskuļaudu, 5,66% taukaudu un 27,11% kaulaudu īpatsvars. Pārtikā
izmantojamo muskuļaudu un taukaudu īpatsvars izmēģinājuma grupas staltbriežu liemenī attiecīgi par 4,43% un 2,32%
lielāks, bet kaulaudu īpatsvars par 6,75% mazāks nekā kontroles grupā. Atbilstoši arī ieņēmumi no gaļas realizācijas vidēji
no viena izmēģinājuma grupas staltbrieža bija par 15,50 Ls vai par 4,85% lielāki par ieņēmumiem no kontroles grupas
staltbriežu liemeņu muskuļaudiem.
Barības patēriņš vienam izmēģinājuma grupas staltbriedim dienā bija 7,75 kg, kontroles grupā – 8,00 kg. Izmēģinājuma
grupā barības patēriņš par 3,2% mazāks nekā barības patēriņš kontroles grupas staltbriedim dienā. Attiecīgi viena kg
barības izmaksas izēdinot barību ar rapša raušiem bija izmēģinājuma grupā 0,226 Ls, t.i., par 8,13% zemākas nekā barības
patēriņa izmaksas kontroles grupā (0,246 Ls/kg).
Vērtējot pēc muskuļaudu un taukaudu īpatsvara liemenī, pēc barības patēriņa un izmaksām, staltbriežu ēdināšanā ir
ekonomiski izdevīgi izmantot rapša raušus, izēdinot vienam dzīvniekam dienā 0,2 kg rapša raušus.
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Bagātinot izmēģinājuma grupas staltbriežu barību ar rapša raušiem, muskuļaudos vidēji bija 27,76% piesātinātās taukskābes,
19,98% mononepiesātinātās taukskābes un 49,80% polinepiesātinātās taukskābes % no kopējiem lipīdiem.
Rapša raušu izmantošana staltbriežu ēdināšanā pozitīvi ietekmēja taukskābju saturu muskuļaudos: samazināja piesātināto
taukskābju daudzumu par 16,26%, bet palielināja mononepiesātināto – 9,89% un polinepiesātināto taukskābju daudzumu
par 26,14% salīdzinot ar kontroles grupu. Rapša raušu izēdināšana paaugstināja staltbriežu muskuļaudos cilvēku organismam
īpaši nepieciešamo polinepiesātināto taukskābju omega-3 daudzumu par 11,28% un omega-6 par 15,13% no kopējo lipīdu
daudzuma salīdzinot ar kontroles grupu. Šīs taukskābes netiek sintezētas cilvēku organismā un ir nepieciešamas uzņemt
ar pārtikas produktiem. Tātad rapša raušu izēdināšana staltbriežiem uzlaboja gaļas kvalitāti, paaugstinot tajā cilvēkam
nepieciešamo un ikdienas produktos deficīto omega-3 un omega-6 taukskābju daudzumu. Omega-3 un omega-6 taukskābes
novērš riska faktorus, kas sekmē sirds asinsvadu un citas slimības.
Briežu dabīgās barības fona un vides sastāva sakarības izpēte. Bioķīmiskā aspektā potenciālie apkārtējās vides
piesārņotāji briežkopībā ir ar izkārnījumiem izdalītais nesagremotais kopproteīns un kopslāpeklis un ar urīnu izdalītais
fosfora daudzums. Staltbriežu audzēšanas teritorijā apkārtējās vides dabīgais augu barības fons saturēja vidēji 10,48–18,26%
kopproteīnu (pavasara mēnešos 11,75%, vasaras mēnešos 18,26%, rudens mēnešos 10.48%), 1,67–2,92% kopslāpekli
(pavasara mēnešos 1,88%, vasaras mēnešos 2,92%, rudens mēnešos 1,67%) un 0,36–0,54% fosforu (pavasara mēnešos
0,54%, vasaras mēnešos 0,44%, rudens mēnešos 0,36%).
Staltbriežu izkārnījumi vidēji saturēja 14,28–18,70% kopproteinu (pavasara mēnešos 14,41%, vasaras mēnešos 16,61%,
rudens mēnešos18,70%), 2,30–3,00% kopslāpekli (pavasara mēnešos 2,30%, vasaras mēnešos 2,65%, rudens mēnešos
3,00%), un 0,76–0,93% kopējo fosforu (pavasara mēnešos 0,89%, vasaras mēnešos 0,76%, rudens mēnešos 0,93%).
Vidējais izkārnījumu daudzums dienā vienam staltbriedim bija 650 g. Veicot aprēķinus no iegūtiem datiem secinām, ka
staltbriežu organisms apkārtējā vidē ar izkārnījumiem diennaktī izdala vidēji 8,80% kopproteīna, 8,96% kopslāpekli un
14,17% kopējā fosfora no barībā esošā (no augu valsts barības) kopproteīna, kopslāpekļa un fosfora daudzuma. Šie dati
norāda, ka salīdzinot ar ES likumiem staltbriežu audzēšana iežogotās teritorijās nepiesārņo apkārtējo vidi.
Briežu gremošanas trakta morfoloģiskie pētījumi. Briežu gremošanas traktā histoloģiskajos izmeklējumos tika atrasta
spurekļa gļotādas keratinizācija, vienlaicīgi atsevišķās vietās spurekļa sienā dažādi izteikta parakeratotiska epitēlija bazālo
šūnu hiperplāzija. Perēkļveida iekaisuma šūnu infiltrāciju gļotādā, muskuļslānī (neitrofīlie leikocīti, limfocīti un reti
makrofāgi). Vietām - starpmuskuļu ganglijšūnu vakuolizācija.
Tievo zarnu sieniņā, īpaši gļotādā, bagātīgs vai mazāk izteikts daudzums iekaisuma šūnu (limfocīti, neitrofīlie un eozinofīlie
leikocīti, makrofāgi un plazmocīti). Atsevišķos gadījumos tievo zarnu bārkstiņās konstatējām saistaudu savairošanos.
Resnās zarnas sieniņas gļotādā iekaisuma reakcija divos gadījumos bija izteikta, bet vienā - neliela. Vienam dzīvniekam
atradām resnās zarnas gļotādas atrofiju.
Vispārējais DNS marķieris PGP 9.5 iezīmēja nervšķiedras spurekļa, tievās, resnās zarnas sieniņās ap visos apvalkos
lokalizētām artērijām, bet visvairāk peptīdus saturošo nervšķiedru un ganglijšunu atradām zemgļotādā un starpmuskuļu
nervu pinumā tievo un resno zarnu sieniņās. Perekļveidīgi izvietojušās briežu spurekļa un tievo zarnu sienu muskuļslānī
nelielā skaitā atradām Y neiropeptīdus (NPY) saturošās neršķiedras. Resnās zarnas sieniņā muskuļslānī atrodamas retas to
saturošas šķiedras. Nervšķiedru kvalitatīvos marķierus - neirofilamentus saturošās nervšķiedras labi redzamas bija spurekļa
un tievās zarnas bazālajā un muskuļslāņos, bet resnajā zarnā nervšķiedrās tie bija atrodami visos zarnas sieniņas slāņos.
Kuņģa-zarnu trakta gļotādas enterohromafīna šūnu un neiroenterālās sistēmas neironu serotonīnu spurekļa epitēlijā netika
atrastas, relatīvi daudz tas bija tievo zarnu gļotādā, bet vidēji daudz - resnās zarnas epitēlijā.
Apoptozes indekss augstāks bija spurekļa gļotādā – 0,17, tas samazinājās tievo un tālāk - resno zarnu gļotādā.

Secinājumi
1. Pētījuma izpildes rezultātā pirmo reizi Latvijā iegūti zinātniski un praktiski nozīmīgi dati par:
a) Rapšu eļlas ražošanas blakusproduktu rapša raušu (literatūrā nav norādes par to lietošanu staltbriežu ēdināšanā)
izmantošanu staltbriežu ēdināšanā. Iesakām staltbriežu ēdināšanā ziemas periodā izmantot barības sastāvā
0,2 kg rapša raušus vienam dzīvniekam dienā. Tas nodrošina īpaši veselīgas pārtikas produkta – staltbrieža
gaļu ieguvi.
b) staltbriežu audzēšana iežogotajās teritorijās nepiesārņo apkārtējo vidi ar kopproteīna, kopslāpekļa u.c.
nesagremoto barības vielu bioķīmiskās noārdīšanās produktiem.
2. Briežu gremošanas traktā histoloģiskajos izmeklējumos tika atrasta spurekļa gļotādas keratinizācija, vienlaicīgi
atsevišķās vietās spurekļa sienā dažādi izteikta parakeratotiska epitēlija bazālo šūnu hiperplāzija. Perēkļveida
iekaisuma šūnu infiltrāciju gļotādā, muskuļslānī ( neitrofīlie leikocīti, limfocīti un reti makrofāgi). Vietām starpmuskuļu ganglijšūnu vakuolizācija.
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3. Tievo zarnu sieniņā, īpaši gļotādā, bagātīgs vai mazāk izteikts daudzums iekaisuma šūnu (limfocīti, neitrofīlie un
eozinofīlie leikocīti, makrofāgi un plazmocīti). Atsevišķos gadījumos tievo zarnu bārkstiņās konstatējām saistaudu
savairošanos.
4. Resnās zarnas sieniņas gļotādā iekaisuma reakcija divos gadījumos bija izteikta, bet vienā - neliela. Vienam
dzīvniekam atradām resnās zarnas gļotādas atrofiju.
5. Vispārējais DNS marķieris PGP 9.5 iezīmēja nervšķiedras spurekļa, tievās, resnās zarnas sieniņās ap visos apvalkos
lokalizētām artērijām, bet visvairāk peptīdus saturošo nervšķiedru un ganglijšūnu atradām zemgļotādā un
starpmuskuļu nervu pinumā tievo un resno zarnu sieniņās.
6. Perekļveidīgi izvietojušās briežu spurekļa un tievo zarnu sienu muskuļslānī nelielā skaitā atradām Y neiropeptīdus
(NPY) saturošās neršķiedras. Resnās zarnas sieniņā muskuļslānī atrodamas retas to saturošas šķiedras.
7. Nervšķiedru kvalitatīvos marķierus - neirofilamentus saturošās nervšķiedras labi redzamas bija spurekļa un tievās
zarnas bazālajā un muskuļslāņos, bet resnajā zarnā nervšķiedrās tie bija atrodami visos zarnas sieniņas slāņos.
8. Kuņģa-zarnu trakta gļotādas enterohromafīna šūnu un neiroenterālās sistēmas neironu serotonīnu spurekļa epitēlijā
netika atrastas, relatīvi daudz tas bija tievo zarnu gļotādā, bet vidēji daudz - resnās zarnas epitēlijā.
9. Apoptozes indekss augstāks bija spurekļa gļotādā – 0,17, tas samazinājās tievo un tālāk - resno zarnu gļotādā.
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RAPESEED CAKE USING IN DEER’S NUTRITION
TO OBTAIN A HIGH QUALITY PRODUCTION
Aleksandrs Jemeļjanovs*, Jānis Mičulis, Īra Irēna Vītiņa, Vera Krastiņa,
Baiba Ošmane, Inese Zītare, Dainis Paeglītis, Imants Jansons,
Līga Proškina, Daina Ikauniece, Biruta Lujāne
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
* sigra@lis.lv

Deer breeding is rapidly developing in Latvia last years. On purpose to get qualitative captive wild animals’ meat it is
necessary to investigate deer’s feeding and digestive tract morphofunctional status. The aim of the project was to investigate
the local processing plant by-products using high-quality output options deer production. The objectives were: to investigate
rape cake (by-product of rapeseed oil production) use patterns of deer feed rations and their impact on productivity, deer
natural food background and environmental relationships animals’ faecal chemical and microbiological composition of 1
time per month, deer digestive tract morphology studies.
Rapeseed cake into the feeding of deer increased their productivity Deer carcass lean of animals’ in the experimental group
was 67.23%, 5.66% fat and 27.11% bones. Muscle and fat of deer carcass in test group were by 4.43% and 2.32% percentage
higher while the proportions of bone 6.75% lower than in the control group.
Accordingly, the proceeds from the sales of meat from an average of one animal of experimental red deer group were
15.50 Ls or 4.85% higher revenues than in the control group of deer carcass muscle.
Rape-cake into the red deer rations did not change the morphofunctional state of the animals’ digestive tract.
The present study describes results of histological and immuno-hystochemical (IHC) investigations of different parts of
digestive tract and diffuse neuroendocrine system of captive farmed red deer (Cervus elaphus) in Latvia. Morphological
investigations revealed keratinization of rumen mucosa of 4 animals out of 5; in two cases it was very notable. Patchy loci of
parakeratotic basal cells of the epithelium were also observed in the rumen wall. Neutrophilic leukocytes, lymphocytes and
rare macrophages had infiltrated mucosa and muscle layers of the rumen wall. Vacuolization of gangliocytes was detected
in the intermuscular nerve plexus. The above changes were similar for 4 animals while tissues of the fifth animal didn’t
differ from healthy tissues. Presence of inflammatory cells was also found in the large intestine wall of in 2 animals; in one
case, the atrophy of this region was also detected.
Results revealed that commonly red deer’s small and large intestines were more innerved than rumen despite the variations
in some parts of the envelope of mucosa. Small intestines are characterized by abundant expression of serotonin. Focal
appearance of neurofilaments (NF)-containing nerve fibers is characteristic of tissues from the rumen in direction towards
the large intestine. Prominent apoptosis was also seen in the rumen.
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ETANOLA RAŽOŠANAS BLAKUSPRODUKTU SAUSĀS
FORMAS IZMANTOŠANA BRIEŽKOPĪBĀ
APPLICATION OF DRY ETHANOL MANUFACTURING
BY-PRODUCTS IN DEER FARMING
Aleksandrs Jemeļjanovs*, Jānis Mičulis, Īra Irēna Vītiņa, Vera Krastiņa,
Baiba Ošmane, Inese Zītare, Dainis Paeglītis, Imants Jansons, Līga Proškina,
Daina Ikauniece, Biruta Lujāne
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”, Sigulda, Latvija
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
*
sigra@lis.lv

Projekta ietvaros darba mērķis bija izpētīt vietējo pārstrādes uzņēmumu ražošanas blakusproduktu
izmantošanas iespējas briežkopībā augstvērtīgas produkcijas ieguvei. Uzdevumi: izpētīt metanola ražošanas
blakusprodukta - brāgas sausās formas izmantošanas iespējas briežu barības devās, to ietekmi uz dzīvnieku
veselību, produktivitāti un noteikt pielietojuma ekonomisko efektivitāti (SIA „Jaunpagasts Plus” no kviešiem
ražota bioetanola ražošanas atliekprodukta - kviešu brāgas atliekvielas sausā formā, ”JP Biotehnology”
patents N13634), izstrādāt optimālu olbaltumvielu saturošu barības līdzekļu daudzumu barības devas sastāvā
briežu ēdināšanai ziemas periodā Latvijas apstākļos, izmantojot bioetanola ražošanas blakusproduktu,
izvērtējot dzīvnieku veselību, produktivitāti un tās kvalitāti, pielietojuma ekonomisko izdevīgumu briežu
ēdināšanā paaugstinātas uzturvērtības gaļas ieguvei, bioķīmiski izvērtēt izmēģinājuma variantā iegūtās
gaļas produkcijas kvalitāti, analizēt apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanas iespējas, attīstot atbilstošas
briežu turēšanas un ēdināšanas sistēmas, izpētīt briežu gremošanas trakta morfofunkcionālo stāvokli un tā
iespējamās izmaiņas.

Materiāls un metodes
Atbilstoši staltbriežu audzēšanas apstākļiem un organisma fizioloģiskajām īpatnībām, olbaltumvielu koncentrāta
izmantošanas efektivitāti staltbriežu ēdināšanā izvērtēja ziemas periodā. Ēdināšanas izmēģinājumu veica Latvijas
briežaudzētavā SIA „Saulstari”, ar iežogotā teritorijā audzētiem staltbriežiem (Cervus elaphus), ziemas periodā no 2010. gada
decembra līdz 2011. gada aprīlim. Sniega segas biezums aplokos bija vidēji 53 cm, vidējā gaisa temperatūra -5,6 ºC, kas
faktiski bija 0,7 ºC zemāka par normu (Meteoroloģijas centrs, 2011).
Izmēģinājumu uzsākot tika izveidotas divas analoga vecuma staltbriežu grupas: kontroles grupa (n=10), izmēģinājuma
grupa (n=10). Kontroles un izmēģinājuma grupas staltbriežus ēdināja ar vienādas vērtības barību vērtējot pēc sausnas
kopproteīna enerģētiskā līmeņa u.c. Pēc dažādu autoru pētījumiem atbilstoši gadalaikam un staltbriežu organisma
fizioloģisko prasību normatīviem Latvijā ziemas apstākļos jānodrošina, lai kontroles un izmēģinājuma grupā 150–200 kg
smags dzīvnieks atbilstoši normatīviem vidēji dienā saņemtu ar barības līdzekļiem 320–330 g lielu proteīna un 25,0–39,0 MJ
lielu maiņas enerģijas daudzumu.
Lai to nodrošinātu, kontroles grupā vienam dzīvniekam dienā izēdināja vidēji 7,0 kg skābsienu un 1,1 kg placinātus graudus
(auzas). Izmēģinājuma grupā viena staltbrieža barības dienas devā iekļāva 7,0 kg skābsiena, 0,200 kg pētāmo olbaltumvielu
koncentrātu un attiecīgi samazināja placināto graudu daudzumu par 0,880 kg, lai abās grupās barībā būtu līdzvērtīgs
kopproteīna daudzums. Olbaltumvielu koncentrāta izmantošanas efektivitāti staltbriežu ēdināšanā izvērtēja fizioloģiskā,
ekonomiskā un ekoloģiskā aspektā pēc dzīvnieku produktivitātes, asins analīžu un gaļas kvalitātes rādītājiem.
Barības un mēslu bioķīmiskās analīzes veica LLU ZI Sigra akreditētā bioķīmijas zinātniskā laboratorijā (LATAK reģ. Nr.
LATAK-T-038-06-99-A) pēc standarta LVS EN ISOIIEC 17025-2005, visas analīzes veic pēc atbilstošiem akreditētiem ISO
standartiem.
Izmēģinājuma rezultāti tika analizēti izmantojot neparametrisko datu novērtēšanas metodi - Mann–Whitney U kritērija
testu divām neatkarīgām izlasēm. Divu neatkarīgu izlašu – kontroles grupas (n=10) un izmēģinājuma grupas staltbriežu
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rādītāji tika salīdzinātas ar būtiskuma līmeni α = 0,01.Vienpusējās hipotēzes pārbaudei tika aprēķināta U kritērija mazākā
faktiskā vērtība (1. formula) un salīdzināta ar kritisko U kritērija vērtību (2. formula).
		
										(1)
		
										(2)
kur: i – 1,2; n1, n2 –izlases apjoms; Rij – rangu summa.

Iegūtie rezultāti
Barības devu saturošā olbaltumvielu koncentrāta izmantošanas ietekmi uz staltbriežu produktivitāti noteica pēc barības
patēriņa, tās izmaksām un iegūtā muskuļaudu, taukaudu un kaulaudu īpatsvara liemenī.
Iekļaujot staltbriežu barības devā 0,200 kg olbaltumvielu koncentrātu vienam dzīvniekam dienā, barības patēriņš 7,420 kg,
t.i., par 0,680 kg jeb par 8,40% mazāks nekā barības patēriņš kontroles grupā. Jāuzsver, ka izmēģinājuma grupā patērētās
barības izmaksas bija par 18,21% zemākas nekā kontroles grupā.
Izēdinot olbaltumvielu koncentrātu saturošu barību staltbriežu liemenī bija par 3,47% lielāks muskuļaudu īpatsvars, bet par
3,15% mazāks kaulaudu īpatsvars salīdzinot ar kontroles grupu. Izmantojot Mann-Whitney U kritērija testu (3. formula),
tika noteikts, ka izmēģinājuma grupā staltbriežu muskuļaudu īpatsvars bija būtiski lielāks.
										(3)
Līdz ar to muskuļaudu un kaulaudu īpatsvaru attiecība izmēģinājuma grupas staltbriežu liemenī bija labāka (2,13) – par
0,31 augstāka nekā kontroles grupā. Tātad proteīna koncentrāta izmantošana staltbriežu barības devas sastāvā sekmēja
staltbriežu produktivitāti, palielināja pārtikai derīgo daļu – muskuļaudu un taukaudu daudzumu liemenī.
Olbaltumvielu koncentrāta izmantošanas ietekmi uz staltbriežu veselību, īpaši uz olbaltumvielu metabolismu organismā,
aknu un nieru funkcijām izvērtēja pēc briežu asins bioķīmiskajiem rādītājiem. Olbaltumvielu koncentrāta izmantošana
staltbriežu ēdināšanā, neizraisīja to organismā olbaltumvielu maiņas procesu novirzes. Olbaltumvielu maiņas rādītāju:
proteīna, albumīna, kreatinīna un urīnvielas saturs kontroles un izmēģinājuma grupas staltbriežu asinīs bija līdzvērtīgs
un fizioloģisko normatīvu robežās. Kreatinīna un urīnvielas līmenis asinīs raksturo olbaltumvielu noārdīšanās procesus
organismā un gala produktu izdali caur nierēm, t.i., nieru funkcijas. Pētījumā kontroles un izmēģinājuma grupas
dzīvniekiem olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu barības devā neietekmēja nieru funkcijas.
Olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu ēdināšanā neietekmēja arī aknu funkcijas, t.i. kontroles un izmēģinājuma
grupas dzīvniekiem attiecīgi fermentu ASAT (75,5 U/L; 77,5 U/L), ALAT (51,2 U/L; 48,0 U/L), GGT (51,8 U/L; 48,5 U/L)
koncentrācijas līmenis asinīs bija līdzvērtīgs un fizioloģisko normatīvu robežās.
Bioķīmiski izvērtējot briežu gaļas kvalitāti konstatēja, ka olbaltumvielu izmantošana staltbriežu ēdināšanā būtiski neietekmēja
kopproteīna, koptauku, koppelnu, P un Ca kopējo daudzumu gaļā. Tās sastāvā bija 18,99–19,98% kopproteīns, 3,82–4,33%
koptauki, 0,94–1,07% koppelni, 0,18–0,12% P un 0,02–0,03% Ca. Tomēr olbaltumvielu koncentrāta izmantošana uzlaboja
kopproteīna kvalitāti, samazināja gaļā ne īpaši vēlamās šķiedru veidojošās aminoskābes oksiprolīna saturu par 0,49 g/kg
salīdzinot ar kontroles grupu (kontroles grupas gaļā oksiprolīns 1,42 g/kg, izmēģinājuma grupā – 0,93 g/kg).
Rezultātā aminoskābju triptofāna un oksiprolīna attiecība (3,01) izēdinot staltbriežiem olbaltumvielu koncentrāta piedevu
bija augstāka, salīdzinot ar kontroles grupu (1,77), t.i., izmēģinājuma grupas briežu gaļas kvalitāte pēc kopproteīna kvalitātes
bija augstāka par kontroles grupas briežu gaļas kvalitāti.
Staltbriežu gaļa saturēja vidēji 34,46–48,81% piesātinātās taukskābes, 22,95–38,00 mononepiesātinātās taukskābes un
17,77–28,86% polinepiesātinātās taukskābes % no kopējiem lipīdiem.
Olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu barības devas sastāvā uzlaboja gaļā esošo taukskābju kvalitāti, samazinot
izmēģinājuma grupas briežu gaļā nevēlamo piesātināto taukskābju saturu par 6,24%, bet paaugstinot pārtikas produktos
nepieciešamo mononepiesātināto taukskābju saturu par 15,05% no kopējiem lipīdiem salīdzinot ar kontroles grupu.
Holesterīna saturs kontroles grupas briežu gaļā bija 80,95 mg%. Izmēģinājuma grupas briežu gaļā bija 64,74 mg%, t.i., par
16,21 mg% mazāk nekā kontroles grupā. Tātad olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu ēdināšanā sekmēja gaļas
kvalitātes uzlabošanos.
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Bioetanola ražošanas blakusprodukta – olbaltumvielu koncentrāta izmantošanas ietekmi briežkopībā uz apkārtējo vidi
izvērtēja pēc ekskretētā slāpekļa un kopproteīna daudzuma ar mēsliem. Konstatēja, ka izēdinot staltbriežiem barības
devā 0,200 kg lielu olbaltumvielu koncentrāta piedevu, izdalītā slāpekļa saturs staltbriežu mēslos bija 1,75% (sausnā), t.i.,
par 0,41% mazāk nekā kontroles grupas staltbriežu mēslos. Izēdinot olbaltumvielu koncentrātu, izmēģinājuma grupas
staltbriežu organismā ziemas periodā tika izmantots 76,56% no barībā esošā kopproteīna daudzuma, t.i., par 4,33% vairāk
nekā izmantotais kopproteīna daudzums no kontroles grupas barības sastāva. Izmēģinājuma grupas staltbrieži apkārtējā
vidē ar mēsliem izdalīja par 15,58% mazāk nesagremoto kopproteīnu nekā kontroles grupas staltbrieži, t.i., samazinājās
apkārtējās vides piesārņojums.
Nesagremotais un no organisma ar mēsliem izdalītais kopproteīns rada ekonomiskus zaudējumus, nepilnvērtīgas barības
izmantojamības dēļ. Vērtējot naudas izteiksmē olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu ēdināšanā, samazināja
kopējās barības patēriņa izmaksas par 18,21% un ekonomiski efektīvāk tika izmantots barībā, tajā skaitā olbaltumvielu
koncentrātā, esošais kopproteīns. Izēdinot staltbriežiem olbaltumvielu koncentrātu, nesagremotā un izdalītā kopproteīna
izmaksas samazinājās par 30.95% salīdzinot ar kontroles grupu.
Nesagremotā un ar mēsliem izdalītā kopproteīna izmaksas izmēģinājuma grupā bija par 0,03 Ls zemākas nekā kontroles
grupā, t.i., barībā esošā kopproteīna zudumi samazinājās par 4,33% rēķinot no kopējām patērētās barības izmaksām. Tātad
izmantojot staltbriežu ēdināšanā olbaltumvielu koncentrātu palielinās barības izmantošanas ekonomiskā efektivitāte un
vienlaicīgi samazinājās apkārtējās vides piesārņojums.
Kopumā staltbriežu ēdināšanā ir ekonomiski izdevīgi izmantot bioetanola ražošanas atliekproduktu – olbaltumvielu
koncentrātu. Tas samazina barības izmaksas, jo ir salīdzinoši lētāks par citiem olbaltumvielas saturošiem barības līdzekļiem:
soju, saulespuķu spraukumiem, zivju miltiem u.c. vērtējot pēc proteīna daudzuma un izmaksām barības līdzekļu sastāvā.
Tā pielietošana sekmē dzīvnieku produktivitāti un uzlabo gaļas kvalitāti.
Olbaltumvielu koncentrāta pielietošana staltbriežu ēdināšanā salīdzinoši mazāk piesārņo apkārtējo vidi ar ekskrementos
esošo slāpekli un nesagremoto kopproteīnu.

Secinājumi
1.

Pētījuma izpildes rezultātā pirmo reizi Latvijā iegūti zinātniski un praktiski nozīmīgi dati par lopbarības proteīna
koncentrāta BaltiprotTM-50 izmantošanas ekonomisko un ekoloģisko efektivitāti staltbriežu (Cervus elaphus)
ēdināšanā ziemas periodā, izstrādāts optimāls olbaltumvielu saturošs barības līdzekļu daudzums barības devas
sastāvā briežu ēdināšanai ziemas periodā Latvijas apstākļos, izmantojot bioetanola ražošanas blakusproduktu,
izvērtējot dzīvnieku veselību, produktivitāti, pielietojuma ekonomisko izdevīgumu briežu ēdināšanā paaugstinātas
uzturvērtības gaļas ieguvei.

2.

Olbaltumvielu koncentrāta izmantošana staltbriežu barības devās ziemas periodā sekmēja briežu produktivitāti,
paaugstinot kautķermeņa liemeņa iznākumu. Izēdinot olbaltumvielu koncentrāta saturošu barību staltbriežu
liemenī bija par 3,47% lielāks muskuļaudu īpatsvars, bet samazinājās kaulaudu īpatsvars par 3.15% un taukaudi un
neēdamo daļu īpatsvars attiecīgi par 0,31% salīdzinot ar kontroles grupu. Pēc datu matemātiskās apstrādes ar Mann
Whitney U kritērija testu, izmēģinājuma grupas staltbriežiem muskuļaudu īpatsvars bija būtiski lielāks (p<0,01).
Muskuļaudu un kaulaudu īpatsvaru attiecība (2,13) izmēģinājuma grupas staltbriežu liemenī bija būtiski labāka
un bija par 0,31 augstāka nekā kontroles grupā. Tātad proteīnbarības izmantošana staltbriežu barības devu sastāvā
sekmēja staltbriežu produktivitāti un palielināja pārtikai derīgo daļu – muskuļaudu daudzumu liemenī.

3.

Bioķīmiski izvērtējot briežu gaļas kvalitāti, tika konstatēts, ka olbaltumvielu koncentrāta izmantošana briežu
ēdināšanā būtiski neietekmēja kopproteīna, koptauku, koppelnu, P un Ca kopējo saturu gaļā, bet uzlaboja
šādus gaļas kvalitātes rādītājus: pozitīvi bija uzlabota gaļas kopproteīna kvalitāte, samazināts tā sastāvā, šķiedru
veidojošās aminoskābes oksiprolīna saturs par 0,49 g/kg (kontroles grupā 1,42 g/kg, bet izmēģinājuma grupā
0,93 g/kg.) Rezultātā aminoskābju triptofāna un oksiprolīna attiecība bija augstāka izēdinot briežiem olbaltumvielu
koncentrāta piedevu (3,01), salīdzinot ar kontroles variantu (1,77), tas ir - izmēģinājuma grupas briežu gaļas
kvalitāte bija augstāka par kontroles grupas briežu gaļas kvalitāti; pozitīvi samazināts kopējā holesterīna saturs
gaļā par 16,21 mg%, salīdzinot ar kontroles variantu. Izēdinot olbaltumvielu koncentrātu holesterīna saturs briežu
gaļā- 64,74 mg%, bet kontroles grupas briežu gaļā – 80,95 mg%. Tātad olbaltumvielu koncentrāta izmantošana
staltbriežu barības sastāvā sekmēja gaļas kvalitātes uzlabošanos un labvēlīgi ietekmēja dzīvnieku veselību, un
normalizēja dzīvnieku organisma vielu maiņas procesus.

4.

Vērtējot bioetanola ražošanas atliekprodukta olbaltumvielu koncentrāta izmantošanas ietekmi briežkopībā uz
apkārtējo vidi pēc ekskretētā slāpekļa daudzuma no briežu organisma ar mēsliem, konstatēts, ka briežiem izēdinot
barības sastāvā olbaltumvielu koncentrāta piedevu izdalītā slāpekļa saturs briežu mēslos bija 1,75% (sausnā),tas ir
par 0,41% mazāk nekā kontroles grupas briežu mēslos (2,16% sausnā). Kopumā briežu ēdināšanā no ekonomiskā
un ekoloģiskā viedokļa ir izdevīgi izmantot bioetanola ražošanas atliekproduktu - olbaltumvielu koncentrātu.
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tas ir arī salīdzinoši lētāks par pārējiem briežkopībā izmantotiem olbaltumvielu saturošiem barības līdzekļiem:
soju, zivju miltiem, saulespuķu spraukumiem un ir ar augstāku proteīna saturu. Tā pielietošana briežu ēdināšanā
salīdzinoši mazāk piesārņo apkārtējo vidi ar ekskrementos esošo slāpekli.
5.

Normālu staltbriežu briežu (Cervus elaphus) aknu audu morfoloģisko stāvokli raksturoja neizteikta apoptisko šūnu
dominence v.centralis rajonā, izteikta interleikīnu (IL-6 un IL-13), vienlaicīgi ierobežota deģenerācijas enzīmu
ekspresija un vidēji izteikta hepatocītu aktivitāte.
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APPLICATION OF DRY ETHANOL MANUFACTURING
BY-PRODUCTS IN DEER FARMING
Aleksandrs Jemeļjanovs*, Jānis Mičulis, Īra Irēna Vītiņa, Vera Krastiņa,
Baiba Ošmane, Inese Zītare, Dainis Paeglītis, Imants Jansons, Līga Proškina,
Daina Ikauniece, Biruta Lujāne
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
* sigra@lis.lv

The purpose of the study within the framework of the project was examination of prospects to apply by-products from
local processing plants for deer farming and acquisition of high quality venison products. The study had the following
assignments: 1) application opportunities of the dry distillers’ grain in deer feed rations, their impact on animal health,
productivity and the economic efficiency of its application, 2) formulation of optimum protein supplement doses in
combined feed of deer for winter feeding under Latvian conditions, by making use of the by-product from bio-ethanol
production, subject to assessment of animal health, productivity and the quality of feed as well as the cost-effectiveness
of the above application for acquisition of meat of superior nutritive value; biochemical evaluation of the quality of meat
obtained under the feeding trial; analysis environment protection options in case of setting up relevant deer rearing and
feeding systems; studying of morpho-functional status of the gastro-intestinal tract of deer and its potential changes. The
research implementation has produced data of scientific and practical significance concerning the effectiveness of use of dry
distillers’ grain BaltiprotTM-50 as concentrated protein supplement for feeding of red deer (Cervus elaphus) over the winter
period as well as a formulation of optimum dosage of protein concentrate to be added to deer feeding ratio in winter under
Latvia’s conditions. The research implementation included also the impact assessment on the animal health, productivity
and the cost effectiveness of application of dry distiller’s grains for acquisition of meat of superior nutritive value.
The application of concentrated protein supplement for the winter period feed of red deer enhanced the productivity of
animals through increase of the carcass output. Through feeding the above concentrated protein supplement, the carcass
muscle tissue ratio increased by 3.47% while bone tissue ration decreased by 3.15%, fatty tissue and non/eatable parts’
ratio by 0.31% in comparison with the control group. The mathematical processing of data with Mann Whitney U criteria
test showed that for trial group deer the muscle tissue ratio was essentially higher (p<0.01). The muscle tissue/bone tissue
ratio (2.13) for the trial group deer carcasses was essentially more favourable: by 0.31 higher than for the control group.
Consequently, the incorporation of high protein supplement in red deer feed ration enhanced their productivity and
increased the amount of edible parts - muscle tissue in their carcass.
In bio-chemical venison quality assessment it was established that the use of concentrated protein in deer feeding had no
significant impact on either crude protein, crude fat, crude ash, P and Ca total amount in meat while at the same time it had
improved the following meat quality indicators: crude protein quality by reducing oxiproline, the amino acid forming fibre,
by 0.49 g/kg (1.42 g/kg in control group, 0.93g/kg – in the trial group.) Consequently the triptophane- oxiproline ratio was
higher for the group which had received the concentrated protein supplement (3.01), in comparison with control version
(1.77). The amount of total cholesterol in meat was favourably reduced by 16.21mg% in comparison with the control
version. Thus the use of concentrated protein supplement in the deer feed ration enhanced the venison quality, favourably
influenced animal health and normalised the metabolism processes in animal system.
Assessing the impact on environment caused by use of concentrated protein supplement in deer farming obtained as a
by-product of bio-ethanol production from the amount of nitrogen excreted by deer, it was established that the amount
of nitrogen in excreta of deer having received concentrated protein supplement in their diet in excreta was 1.75% (in dry
matter), which is by 0.41% lower than for deer of the control group (2.16% in dry matter). On the whole, both from the
commercial and ecological point of view, the use in deer farming of concentrated protein supplement manufactured from
by-product of bio-ethanol production is advantageous. It is also relatively cheaper than other protein feed materials used in
deer farming: soya, fish meal, sunflower meal, furthermore, it has higher protein content. Eventually, its application in deer
feeding has a relatively lower adverse impact on the environment through nitrogen pollution.
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ĀBOLU ATSPIEDU (SPIEDPALIEKU) IZMANTOŠANA
STALTBRIEŽU ĒDINĀŠANĀ UN TO IETEKME UZ
DZĪVNIEKU VESELĪBU
INVESTIGATIONS ON APPLE POMACE USED IN
RED DEER NUTRITION AND ITS IMPACT ON
ANIMALS’ HEALTH
Īra Irēna Vītiņa*, Vera Krastiņa, Sallija Ceriņa, Līga Proškina,
Aleksandrs Jemeļjanovs, Inese Zītare, Biruta Lujāne
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”, Sigulda, Latvija
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
* sigra@lis.lv

Pēc statistikas datiem Latvijā ik gadu iegūst vidēji ap 20 000–30 000 t lielu ābolu ražu. Atkarība no ābolu šķirnes
labos ābolu gados vidēji valstī var iegūt līdz 5 000 t spiedpalieku (kopumā pārstrādājot 18 000–20 000 t ābolu),
bet neražas gados līdz 2 000 t. spiedpalieku. Katru gadu ābolu ražas un spiedpalieku iegūtais apjoms Kurzemē,
Vidzemē un Latgalē ir atšķirīgs. Pētījumu mērķis projekta ietvaros bija izpētīt un izvērtēt augstvērtīgas
briežkopības produkcijas (paaugstinātas uzturvērtības gaļas) ieguves iespējas ilgtspējīgas saimniekošanas
apstākļos, izmantojot staltbriežu (Cervus elaphus) ēdināšanā ābolu sulas ražošanas atliekproduktus (ābolu
spiedpaliekas). Pētījuma uzdevumi: izvērtēt ābolu sulu ražošanas atliekproduktu (spiedpalieku) lopbarības
vērtību un ēdināšanas izmēģinājuma apstākļos izpētīt ābolu spiedpalieku izmantošanu briežu barības devās –
to ietekmi uz organisma metabolismu, produktivitāti un gaļas kvalitāti.
Ābolu sulu ražošanas industrijas blakusprodukts ir ābolu spiedpaliekas. Latvijā labos ābolu gados vidēji paliek līdz
5 000 t spiedpalieku. Līdz šim Latvijā netika izmantotas spiedpaliekas, netika veikti pētījumi par ābolu spiedpalieku
izmantošanas efektivitāti lopkopībā kā šķiedrvielām un dabiskām bioloģiski aktīvām vielām bagātu lopbarības līdzekli.
Ārzemju autoru pētījumos norādītas ābolu spiedpalieku izmantošanas iespējas atgremotājdzīvnieku liellopu un aitu
barības devās. Atgremotājdzīvniekiem ābolu spiedpalieku izēdināšana sekmē gremošanas sistēmas funkcijas un paaugstina
produktivitātes līmeni. Tas norāda, ka būtu nepieciešams izvērtēt ābolu spiedpalieku izēdināšanas iespēju arī briežu
dārzos audzēto staltbriežu (Cervus elaphus) ēdināšanai. Jānorāda, ka staltbrieži arī ir atgremotājdzīvnieki. To organisma
fizioloģiskā īpatnība ziemas perioda ir gremošanas sistēmas funkciju samazināšanās un attiecīgi arī dzīvmasas un gaļas
kvalitātes zudumi.
Mūsu pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas ābolu šķirņu spiedpalieku lopbarības vērtību un noteikt spiedpalieku izmantošanas
efektivitāti staltbriežu barības devās ziemas periodā.

Materiāls un metode
Lai izvērtētu ābolu spiedpalieku izmantošanas efektivitāti staltbriežu ziemas barības devu sastāvā tika veikti ēdināšanas
izmēģinājumi Latvijas briežaudzētavā SIA „Saulstari” ar iežogotā teritorijā audzētiem staltbriežiem (Cervus elaphus) ziemas
periodā no 2012. gada 31. janvāra līdz 18. aprīlim pēc 1. tabulā norādītās shēmas. Izmēģinājumā bija divas analoga vecuma
staltbriežu grupas: kontroles grupa un izmēģinājuma grupa (1. tabula). Kontroles grupā vienam dzīvniekam dienā izēdināja
7,0 kg skābsienu, 1,0 kg placinātu auzu un miežu graudus. Izmēģinājuma grupā vienam dzīvniekam dienā izēdināja 6,5 kg
skābsienu, 1,0 kg placināto graudu un papildus 1,0 kg ābolu spiedpalieku. Izmēģinājuma grupā 1,0 kg ābolu spiedpaliekas
pēc lopbarības vērtības aizvietoja 0,5 kg skābsienu. 1,0 kg ābolu spiedpalieku iekļaušana izmēģinājuma grupas briežu
barības paaugstināja fosfora saturu dzīvnieku barības devā 2,9 reizes, salīdzinot ar kontroles grupu: brieži diennaktī ar
barību uzņēma 55,3 g fosfora.
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1. tabula. Ēdināšanas izmēģinājuma shēma.

Grupa

Dzīvnieku skaits

1.- kontrole

11

Barības līdzekļu deva 1 briedim
dienā

Uzņemtās barības vērtība 1 briedim dienā
Sausna, kg

Fosfors (g)

Skābsiens – 7,0 kg

2,105

14,7

Lopbarības graudi – placināti
(mieži, auzas) – 1,0 kg

0,902

4,3

3,007

19,0

Skābsiens – 6,5 kg

1,957

13,6

Lopbarības graudi ((placināti)
mieži, auzas) – 1,0 kg

0,902

4,3

Ābolu spiedpaliekas – 1,0 kg

0,148

37,4

3,007

55,3

Kopā – 8,0 kg

2.- izmēģinājuma

11

Kopā – 8,5 kg

Atskaites periodā ZI „Sigra” izvērtēja ābolu spiedpalieku lopbarības vērtību salīdzinājumā ar skābsienu (2. tabula).
2. tabula. Ābolu spiedpalieku lopbarības vērtība (% sausnas).

Rādītāji

Ābolu spiedpaliekas

Skābsiens

± pret skābsienu

Sausna, %

14,80

30,08

-15,28

Kopproteīns

3,86

8,00

-4,41

Kopslāpeklis

0,62

2,77

-2,15

Kokšķiedra

16,14

39,87

-23,73

Koptauki

0,28

3,42

-3,14

Koppelni

2,76

7,31

-4,55

Bezslāpekļa ekstraktvielas

77,02

22,06

+54,96

Kalcijs

0,34

0,78

-0,44

Fosfors

3,74

2,10

+1,64

Karotinoīdi mg/kg

72,84

54,98

+17,86

ADF, %

26,84

45,07

-18,23

NEL MJ/kg

6,56

5,07

+1,49

NDF, %

36,97

69,89

-32,92

Tā kā staltbrieži ir atgremotājdzīvnieki, ābolu spiedpalieku lopbarības vērtība tika izvērtēta pēc atgremotājdzīvniekiem
atbilstošiem barības kvalitātes kritērijiem.

Rezultāti
Briežu dārzos skābsiens ir viens no galvenajiem briežu barības devas ingredientiem. Ābolu spiedpaliekas kā pārtikas
rūpniecības ražošanas blakusprodukts varētu briežu barībā aizvietot noteiktu skābsiena daudzumu. Salīdzinot ar skābsienu,
ābolu spiedpaliekas satur mazāku sausnas, kopproteīna, kopējās kokšķiedras, koptauku, koppelnu un kalcija saturu. Bet
pozitīvi, ka ābolu spiedpaliekas satur augstu karotinoīdu (par 17,86 mg/kg) un fosfora (par 1,64%) daudzumu salīdzinot
ar skābsienu (2. tabula). Staltbriežu ziemas barības devās karotionīdu, kā arī P saturs nav pietiekošā daudzumā, tādēļ to
deficītu varētu segt ar ābolu spiedpalieku izmantošanu staltbriežu ziemas barības devā. Staltbriežu organismam ziemas
periodā īpaši ir nepieciešams ar barību uzņemt karotinoīdus (antioksidatīvās sistēmas stabilizēšanai) un fosforu (ragu un
kaulu struktūru veidošanai).
Lopbarības līdzekļu kvalitāti atgremotājdzīvniekiem, tātad arī staltbriežiem raksturo NDF (neitrāli skalotā kokšķiedra)
un ADF (skābes skalotā kokšķiedra) saturs barības līdzeklī. NDF frakcijas lielums nosaka barības līdzekļu šķiedrainību
un netieši arī dzīvnieka spēju šo barības līdzekļu daudzuma apēdamību. Kā redzams, no iegūtiem analīžu datiem – ābolu
spiedpaliekas nav tik šķiedrainas kā skābsiens. NDF saturs ābolu spiedpaliekās bija 36,97 t.i., par 32,92% zemāks nekā
skābsienā (69,89%) (2. tabula), tātad ābolu spiedpaliekas nav tik šķiedrainas kā skābsiens. ADF frakcija saistīta ar barības
organiskās daļas sagremojamību, kā arī ar barības enerģētisko vērtību. Jo zemāks ADF frakciju līmenis, jo augstāka barības
līdzekļu sagremojamība.
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Ābolu spiedpaliekas saturēja 26,84% ADF frakcijas, kas bija par 18,23% zemāka nekā skābsienā. Tas nodrošina par 1,49%
augstāku staltbriežu organismā enerģētisko nodrošināšanas līmeni (NEL MJ/kg) ar ābolu atspiedu izmantošanu briežu
barības devās. Ābolu atspiedu izmantošana ziemas periodā staltbriežu barības devā nodrošina briežu organismu ar dabīgām
bioloģiski aktīvām vielām it īpaši ar C, PP vitamīniem, kā arī ar Na, Mg, P un pektīnvielām. Lai noteiktu ābolu spiedpalieku
ietekmi uz briežu produktivitāti, tad izmēģinājuma periodā beigās tika izvērtētas un salīdzinātas liemeņa daļas īpatsvars
kontroles un izmēģinājuma grupas dzīvnieku kautķermeņos (3. tabula).
3. tabula. Staltbriežu liemeņu muskuļaudu un kaulaudu īpatsvars un attiecība.

Muskuļaudi

Kaulaudi

Muskuļaudu un kaulaudu
īpatsvars

Kontroles grupa

58,20

32,05

1,81

Izmēģinājuma grupa

60,43

29,60

2,04

± pret kontroli

+2,23

-2,45

+0,23

Grupa

Izmantojot staltbriežu barības devās ābolu spiedpaliekas, tā liemenī bija par 2,23% lielāks muskuļaudu un par 2,45% zemāks
kaulaudu īpatsvars salīdzinot ar kontroles grupu (P>0,05). Šie skaitļi norāda, ka ābolu spiedpalieku izmantošana staltbriežu
barības devās ziemas periodā tikai nedaudz sekmēja muskuļaudu īpatsvara lieluma – palielināšanos liemenī un būtiski
neietekmēja muskuļaudu un kaulaudu attiecību.
Barībā esošo ābolu spiedpalieku izmantojamību un sagremojamību staltbriežu gremošanas sistēmā būtiski raksturo un
nosaka pH līmenis analizētajās briežu gremošanas sistēmas kuņģa daļās un zarnu posmos. Izēdinot ābolu spiedpaliekas, pH
līmenis staltbriežu kuņģa-zarnu traktā bija fizioloģisko normatīvu robežās. Ābolu spiedpalieku izēdināšana staltbriežiem
būtiski neizmainīja briežu kuņģa un zarnu satura mikroorganismu skaitu un sastāvu. Veiktās dzīvnieku gremošanas trakta
audu histoloģiskās analīzes neatklāja patoloģiskas audu struktūras izmaiņas.
Izvērtējot staltbriežu gaļas kvalitāti, konstatēja, ka ābolu spiedpaliekas izmantošana briežu barībā būtiski neietekmēja
sausnas, kopproteīna, koptauku, koppelnu līmeni muskuļaudu masā (4. tabula).
4. tabula. Staltbriežu muskuļaudu bioķīmiskais sastāvs.

Rādītāji

Kontroles grupa

Izmēģinājuma grupa

± pret kontroli

Sausna, %

19,65

19,85

+0,20

Kopproteīns, %

20,08

21,05

+0,97

Koptauki, %

1,45

1,25

-0,20

Koppelni, %

0,94

1,01

+0,07

Holesterīns, mg%

79,50

60,00

-19,50

Fosfors, %

0,09

0,14

+0,05

Holesterīna saturs staltbriežu muskuļaudu masā ir viens no svarīgākiem gaļas kvalitātes rādītājiem, un tas būtu vēlams
pēc iespējas zemākā līmenī. Holesterīna saturs izmēģinājuma grupas staltbriežu muskuļaudos bija pozitīvi, par 19,5mg%
zemāks nekā kontroles grupas briežu muskuļaudos (4. tabula). Tas norāda, ka izmēģinājuma grupas briežu muskuļaudi ir
kvalitatīvāki, patērētāju veselībai labvēlīgāki, jo satur zemāku holesterīna līmeni. Karotinoīdu līmenis barībā kavē holesterīna
nogulsnēšanos dzīvnieku muskuļaudos. Tas liecina, ka arī ābolu spiedpaliekās esošais karotinoīdu un citu dabisko bioloģiski
aktīvo vielu daudzums labvēlīgi ietekmējis holesterīna metabolismu un sekmējis tā līmeņa samazināšanos muskuļaudos.
Staltbriežu muskuļaudi saturēja vidēji 0,09–0,14% fosfora. Izmēģinājuma grupas staltbriežu muskuļaudos bija nedaudz
augstāks (par 0,05%) fosfora līmenis Loģiski, ka tas bija saistīts ar to, ka šīs grupas briežu barībā, kas satur ābolu spiedpaliekas,
bija 2,9 reizes lielāks fosfora daudzums, nekā kontroles grupas briežu barībā un tādēļ arī bija lielāka fosfora daudzuma
pārnese no barības uz muskuļaudiem un attiecīgi lielāks fosfora daudzums muskuļaudos.
Vērtējot ekskretēto mēslu bioķīmisko sastāvu, konstatējām, ka ābolu spiedpalieku izmantošana staltbriežu barības devās
neietekmēja barībā esošā kopproteīna, kopslāpekļa sagremojamību. Izmēģinājuma grupas staltbrieži ar mēsliem apkārtējā
vidē izdalīja praktiski līdzvērtīga kopproteīna (13,48%), kopslāpekļa (2,10%), koptauku (1,99%), un Ca (1,38%) daudzumu.
Kā norādīts 2. tabulā, ābolu spiedpaliekas un tātad arī izmēģinājumu grupas staltbriežu barības deva (1. tabula) satur
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augstu fosfora līmeni. Izvērtējot P saturu ekskretētos mēslos, noteicām, ka izmēģinājuma grupas brieži ekskretēja par 0,04%
mazāku fosfora daudzumu nekā kontroles grupas staltbrieži. Tas norāda, ka staltbriežu organisms vielu maiņas procesos
spēj izmantot ābolu spiedpalieku sastāvā esošo fosforu un ar mēsliem neekskretē to apkārtējā vidē, tātad, nepiesārņo
apkārtējo vidi ar dabai nevēlamo P saturu, jo fosfors ir viens no galvenajiem vides ķīmiskiem piesārņojumiem, kas saistās
ar atgremotājdzīvniekiem kā dabas piesārņotājiem. Arī briežu mēslos analizētais mikrobioloģiskais sastāvs apstiprina,
ka izēdinot staltbriežiem barības devā ābolu spiedpaliekas, apkārtējā vide netiek piesārņota ar dabai nelabvēlīgiem
mikroorganismiem. Izmēģinājuma grupas briežu mēslos, salīdzinot ar kontroles grupu, bija par 30×102 KVV/g samazināts
kopējais Escherichia coli, par 10×102 KVV/g - Staphylococcus species un par 50×102 KVV/g - Enterococcus falcalis
mikroorganismu skaits, bet pozitīvi palielināts par 65×102 KVV/g Lactobacillus baktēriju skaits.
Asinīs analizēto vielu maiņas testu līmenis bija fizioloģisko normatīvu robežās un ābolu spiedatlieku saturs briežu barības
devās negatīvi neietekmēja vielu maiņas procesa līmeni organismā. Olbaltuma maiņas līmeņa izpētei asins sastāvā izvērtēja
proteīna, albumīna, kreatīna un urīnvielas saturu. Ābolu spiedpalieku ietekmē asinīs bija palielināts proteīna saturs par
5,7 g/L, albumīna saturs par 5,8 g/L un urīnvielas līmenis par 18,17 mg/dL. Minēto rādītāju paaugstināšanās norāda, ka
ābolu spiedpaliekas sekmēja staltbriežu organisma olbaltumvielu maiņu. Kreatīna līmenis abu grupu briežu asinīs praktiski
bija vienāds 1,3–1,4 mg/dL, kas norāda, ka spiedpaliekas staltbriežu barības sastāvā neietekmēja nieru funkcijas.
Ogļhidrātu maiņa raksturojošie lielumi glikozes un pirovīnogskābes saturs asinīs bija fizioloģisko normu robežās. Izbarojot
ābolu spiedpaliekas briežiem, asinīs glikozes saturs bija nedaudz palielināts - par 4,3 mg/dL, salīdzinot ar kontroles
grupu. Iespējams, ka tas ir saistīts ar salīdzinoši augstāku ogļhidrātu saturu ābolu spiedpaliekās (izmēģinājuma grupa)
salīdzinājumā ar skābsienu (kontroles grupa). Īpaša nozīme briežu ragu veidošanās procesā ir fosforam. Pozitīvi, ka fosfora
saturs izmēģinājuma grupas briežu asinīs (7,65 mg/dL) bija palielināts par 1,77 mg/dL salīdzinot ar kontroles grupu
(5,88 mg/dL). Paaugstinātais fosfora daudzums asinīs apstiprina pieņēmumu, ka briežu organisms spēj izmantot ābolu
spiedpaliekās esošo fosforu, proti, pastāv tieša fosfora pārnese no barības uz organismu. Vienlaicīgi par aktīvo minerālvielu
maiņas norisi norāda arī paaugstinātais sārmainās fosfatāzes līmenis asinīs. Izmēģinājuma grupas briežu asinīs sārmainā
fosfatāze bija 234,5 U/L, bet kontroles grupā – 79,7 U/L, tas ir, par 154,80 U/L zemāka. Aknu funkciju un arī bojājumu
raksturojošo ALAT, ASAT, GGT saturs briežu asinīs bija fizioloģisko normu robežās un ābolu spiedpalieku izēdināšana
neietekmēja aknu funkcijas.

Secinājumi
1. Izmēģinājuma apstākļos tika izvērtēta ābolu spiedpalieku izmantošanas efektivitāte staltbriežu ziemas barības devās.
2. Staltbriežu ziemas diennakts barības devā iekļautās 1 kg ābolu spiedpaliekas bagātināja staltbriežu barību ar dabīgām
bioloģiski aktīvajām vielām (īpaši ar dabīgiem karotinoīdiem un dabīgā fosfora savienojumiem).
3. Ābolu spiedpalieku izmantošana briežu barībā ziemas periodā, salīdzinot ar kontroles grupu:
•

būtiski neizmainīja kautķermeņa muskuļaudu daudzumu (gaļas iznākumu), bet uzlaboja muskuļaudu (gaļas)
kvalitāti, samazināja holesterīna saturu par 19,5 mg%,

•

sekmēja minerālvielas fosfora vielu maiņas līmeni organismā, paaugstinot tā daudzumu briežu asinīs par 1,77%
un attiecīgi arī sārmainās fosfatāzes līmeni par 154,8 U/L;

•

neietekmēja kuņģa un zarnu trakta mikrofloras sastāvu un skaitu, aknu un nieru funkcijas (asinīs ASAT, ALAT,
GGT, kreatinīns fizioloģisko normatīvu robežās);
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INVESTIGATIONS ON APPLE POMACE USED IN RED DEER
NUTRITION AND ITS IMPACT ON ANIMALS’ HEALTH
Īra IrēnaVītiņa*, Vera Krastiņa, Sallija Ceriņa, Līga Proškina,
Aleksandrs Jemeļjanovs, Inese Zītare, Biruta Lujāne
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia
* sigra@lis.lv

According to the statistics an average of 20-30 thousand tonnes of apple annually produced in Latvia. Apple
pomace is a by-product of food production and would be feed to the deer to bear a certain amount of silage
that is one of the main deer’s ration ingredients in the gardens. The aim of our project was to investigate
and evaluate possibilities of obtaining of high-quality deer production (increased nutritional value of meat)
in sustainable farming conditions when red deer (Cervus elaphus) were fed with by-product of apple juice
production (apple pomace). The study objectives were to assess the apple juice production by-product
(pomace) value of deer forage rations to explore food test conditions, the use of apple pomace deer feed
rations and their effects on the body’s metabolism, level of productivity and quality of meat.
Body of deer in winter is particularly necessary in the diet to host carotenoids (antioxidative system stabilization) and
phosphorus (horn and bone structure formation). The results showed that apple pomace is not as fibrous as silage. The
size of NDF fraction which determines fibrousness of the feed materials and amount of the eatable ability of animals’ feed
was 36.97% in apple pomace and it means that it was 32.92% lower than in the silage (69.89%). Apple pomace contained
26.84% ADF fractions associated with the digestibility of the organic fractions of feed and the feed energy value in apple
pomace compared with the haylage was about 18.23% lower. The lower ADF fraction level in the feed, determines the
higher digestibility of feed materials. Apple pomace use in animals’ feed provided higher energetic level (about 1.49% NEL
MJ/kg). Apple pomace use during the winter deer ration deer provide the body with a natural biologically active substances,
in particular the vitamins C, PP, as well as with Na, Mg, P and pectin. 1 kg of apple pomace into an experimental group of
deer rations increased the phosphorus content of feed 2.9 times compared with the control group so the deer intake a day
to feed 55.3 g of phosphorus. Using in red deer’s rations apple pomace, the carcass was 2.32% higher in lean and 2.45%
lower bone proportion in the control group (P> 0.05). These figures indicate that the use of apple pomace of deer feed in a
winter period, only slightly contributed to the proportion of muscle size - an increase in carcass and did not significantly
affect muscle and bone ratio.
Using in the red deer feeding apple pomace got deer meat with a higher nutritional value. Apple pomace existing natural
biologically active substances (antioxidants, vitamins, minerals) positively contributed to cholesterol and decrease
content cholesterol in meat. Apple pomace feeding during the winter did not significantly affect the digestive system and
morphofunctional status of the pH of the stomach and intestinal contents, no significant change in the deer stomach and
intestinal contents count and composition. The results showed that red deer body metabolic processes capable of using
apple pomace composed of phosphorus and are not distributed it with manure in the environment, so do not pollute
the environment Also, analyzed microbial composition of deer’s droppings confirms that red deer were fed ration apple
pomace environment is not polluted by nature adverse micro-organisms.
Evaluating the impact of apple pomace deer body’s metabolic processes, the most important blood biochemistry, metabolism
test levels were within physiological norms, and the content of apple pomace in deer’s rations did not adversely affect
metabolic processes in the body. Increased levels of phosphorus in the blood confirm the assumption that the deer body
can use apple pomace of phosphorus, so there is a direct transfer of phosphorus from the food to the body.
As shown by our findings, apple pomace compared to haylage in winter rations of red deer is valuable with vitamins,
antioxidants (carotenoids), of phosphorus, nitrogen-free extractives and pectin-containing feed ingredients.
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EGĻU SKUJU EKSTRAKTVIELU PIEDEVA
STALTBRIEŽU BARĪBAS DEVĀS ZIEMAS PERIODĀ
FEED SUPPLEMENT OF SPRUCE NEEDLE
EXTRACTIVES IN WINTER FEED RATIONS OF
RED DEER
Īra Irēna Vītiņa1*, Sallija Ceriņa1, Vera Krastiņa1, Imants Jansons1, Līga Proškina1,
Aleksandrs Jemeļjanovs1, Biruta Lujāne1, Rimma Aņenkova1, Māris Daugavietis2
1

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts “Sigra”, Sigulda, Latvija,
2
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Salaspils, Latvija
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia,
2
Latvian State Institute of Forestry Research ”Silava”, Salaspils, Latvia
*
sigra@lis.lv

1

Latvijā mežizstrādes procesā ik gadus cirsmās paliek neizmantotas līdz 500 000 tonnu mežizstrādes
blakusproduktu, t.i., egļu un priežu skuju zaļā masa. Egļu un priežu skujas satur nozīmīgu ekoloģiski tīru,
nepiesārņotu dabīgo bioloģiski aktīvo vielu daudzumu. Iekļaujot dzīvnieku, tātad arī staltbriežu barībā skujās
esošās dabīgās bioloģiski aktīvās vielas tās pāriet no barības uz organismu, iesaistās vielu maiņas procesos
un deponējās gaļā. No egļu skuju zaļās masas ir izdalītas neitrālā ekstraktā esošās dabīgās bioloģiski aktīvās
vielas un izstrādāta sausas formas lopbarības piedeva. Pētījumu mērķis ir izmēģinājuma apstākļos izvērtēt
sausās formas egļu skuju ekstraktvielās esošo bioloģiski aktīvo vielu izmantošanas iespējas staltbriežu (Cervus
elaphus) ēdināšanā ziemas periodā augstvērtīgas briežkopības produkcijas ieguvei.
Mežizstrādes rūpniecības blakusprodukts ir egļu un priežu skuju zaļā masa un sīkie zariņi, kurus līdz šim Latvijā neizmantoja.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” ir izstrādāta jauna barības piedeva, kas satur egļu skuju neitrālā ekstraktā
esošās dabīgās bioloģiski aktīvās vielas un lopbarības kaļķi. Egļu skuju neitrālo ekstraktvielu saturošā piedeva ir viendabīgs,
sausas birstošas formas barības līdzeklis pelēcīgi zaļganā krāsā ar raksturīgu egļu skuju smaržu. Tā satur vidēji 4,75%
kopproteīnu, 94,09% koppelnu, 36,68% kalciju, 37,11 mg/kg karotionīdus, 7,71 mg/100 g α-tokoferolus, 23,10 mg/100 g
retinolu, kā arī hlorofilīnu un tā atvasinājumus, vitamīnus, mikroelementus, imūnsistēmas un antioksidatīvās sistēmas
regulatorus un citus skujās esošos bioloģiski aktīvos savienojumus. Jānorāda, ka ziemas periodā staltbriežu organismā
samazinās vielu maiņas procesi, tie zaudē svaru un bieži slimo. Lai ziemas periodā veicinātu staltbriežu organisma vielu
maiņas procesus, uzlabotu organisma imunitāti, saglabātu dzīvmasas līmeni un produkcijas kvalitāti, to barības devās būtu
nepieciešams iekļaut stimulējošus dabīgo bioloģiski aktīvo vielu kompleksus. Projekta izpildes ietvaros mūsu pētījuma
mērķis ir noskaidrot egļu skuju neitrālās ekstraktvielās esošo dabīgo bioloģiski aktīvo vielu izmantošanas iespēju ziemas
periodā staltbriežu ēdināšanā, lai sekmējot organisma vielu maiņas procesus un iegūtu augstvērtīgas kvalitātes briežu gaļu.

Materiāls un metodes
Lai izvērtētu egļu skuju neitrālo ekstraktvielu saturošās piedevas izmantošanas efektivitāti staltbriežu barības devās, veica
ēdināšanas izmēģinājumu Latvijas briežaudzētavā SIA „Saulstari” ar iežogotā teritorijā audzētiem staltbriežiem (Cervus
elaphus) ziemas periodā no 2013. gada 20. janvāra līdz 13. aprīlim pēc 1. tabulā norādītās shēmas.
Izmēģinājumā divas analoga vecuma staltbriežu grupas: kontroles un izmēģinājuma grupa. Abu grupu staltbriežus ēdināja
ar vienādas lopbarības vērtības barību.
Egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevas iekļaušana izmēģinājuma grupas briežu barības devās bagātināja barību ar
dabīgām bioloģiski aktīvām vielām palielināja barībā kalcija saturu 2 reizes, salīdzinot ar kontroles grupu.
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1. tabula. Ēdināšanas izmēģinājuma shēma.

Grupa

Dzīvnieku skaits

Kontrole

Izmēģinājuma
grupa

15

15

Uzņemtās barības vērtība 1 briedim dienā

Barības līdzekļu deva
1 briedim dienā

Sausna, kg

Fosfors, g

Kalcijs, g

Skābsiens – 7,0 kg

2,168

16,10

19,60

Placināti mieži – 1,0 kg

0,885

2,20

1,10

Kopā – 8,0 kg

3,053

18,30

20,70

Skābsiens – 7,0 kg

2,168

16,10

19,60

Placināti mieži – 1,0 kg

0,885

2,20

1,10

Egļu skuju neitrālo
ekstraktvielu piedeva – 114,2 g

0,009

0,08

21,10

Kopā – 8,114 kg

3,062

18,38

41,80

Izmēģinājuma periodā beigās noteica egļu skuju neitrālo ekstraktvielu saturošās piedevas ietekmi uz staltbriežu
produktivitāti (pēc muskuļaudu un kaulaudu īpatsvara līmenī) un gaļas kvalitāti (pēc bioķīmiskām analīzēm).

Rezultāti
Staltbriežu produktivitāti novērtēja izmēģinājuma perioda beigās pēc liemenī esošo muskuļaudu un kaulaudu īpatsvara.
Izmantojot staltbriežu ziemas barības devās egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevu, to liemenī bija paaugstināts
muskuļaudu (par 3,10%, p<0,05), bet līdzvērtīgs kaulaudu īpatsvars salīdzinot ar kontroles grupu. Abās grupās muskuļaudu
un kaulaudu īpatsvaru attiecība bija praktiski līdzvērtīga. Iegūtie dati norāda, ka egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevas
sastāvā esošās dabīgās bioloģiski aktīvās vielas sekmēja, tas ir pozitīvi palielināja muskuļaudu īpatsvaru kautķermenī.
Augstvērtīgas kvalitātes dzīvnieku gaļai jeb muskuļaudu masai ir jāsatur augsts kopproteīna, omega grupas taukskābju, bet
zems koptauku, piesātināto taukskābju un holesterīna daudzums.
2. tabula. Staltbriežu muskuļaudu bioķīmiskais sastāvs.

Rādītāji

1. grupa – kontrole

2. grupa – izmēģinājuma

± pret kontroli

Sausna, %

21,81

22,35

+0,54

Mitrums, %

78,19

77,65

-0,54

Kopproteīns, %

19,02

21,99

+2,97

Koptauki, %

1,95

0,14

+0,19

Koppelni, %

0,33

1,48

+1,81

Holesterīns, mg%

69,61

50,04

-19,57

Fosfors, %

0,09

0,14

+0,05

Kalcijs, %

0,03

0,09

+0,06

Karotinoīdi, mg/kg

0,04

0,11

+0,07

Iegūtie dati norāda, ka egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevas izmantošana staltbriežu ēdināšanā uzlaboja gaļas kvalitāti.
Izmēģinājuma grupas staltbriežu muskuļaudos palielinājās kopproteīna par 2,97%, koppelnu (minerālvielas) – par 1,81%,
fosfora – par 0,05% un kalcija saturs par 0,06% salīdzinot ar kontroles grupu (2. tabula).
Staltbriežu muskuļaudu masa saturēja vidēji 0,09–0,14% fosfora un 0,03–0,09% kalciju. Izmēģinājuma grupas staltbriežu
muskuļaudu masā bija nedaudz lielāks (par 0,05%) fosfora un kalcija (par 0,06%) līmenis salīdzinot ar kontroles grupu.
Loģiski, ka tas bija saistīts ar to, ka šīs grupas briežu barībai pievienotā piedeva palielināja fosfora un kalcija saturu barībā.
Attiecīgi bija arī lielāka fosfora un kalcija daudzuma pārnese no barības uz muskuļaudiem un attiecīgi lielāks šo minerālvielu
daudzums muskuļaudos. Šāda pārnese veicināja kaulaudu un ragu struktūras stiprību ziemas periodā.
Īpaši pozitīvi, ka staltbriežu organisms spēja izmantot skuju ekstraktvielās esošos karotionīdus. Rezultātā izmēģinājuma
grupas briežu muskuļaudos palielinājās antioksidantu karotionīdu saturs par 0,07 mg kg-1salīdzinot ar kontroles grupu.
Karotinoīdi pozitīvi ietekmēja holesterīna un taukskābju satura izmaiņas muskuļaudos. Attiecīgi holesterīna saturs
izmēģinājuma grupas staltbriežu muskuļaudos bija par 19,57 mg% zemāks nekā kontroles grupas briežu muskuļaudos
(2. tabula). Tas liecina, ka skuju ekstraktvielās esošo bioloģiski aktīvo vielu daudzums kompleksā ar karotinoīdiem bija
labvēlīgi ietekmējis briežu organismā holesterīna metabolismu un sekmējis tā līmeņa samazināšanos muskuļaudos.
Staltbriežu muskuļaudi saturēja vidēji 30,50–38,29% piesātinātās taukskābes, 33,39–34,96% mononepiesātinātās taukskābes
un 34,29–36,90% polinepiesātinātās taukskābes % no kopējiem lipīdiem (3. tabula).
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3. tabula. Taukskābju kvalitāte staltbriežu muskuļaudos.

Taukskābes (% no kopējiem lipīdiem)

1. grupa – kontrole

2. grupa –
izmēģinājuma

± pret kontroli

Σ Piesātināto taukskābju summa (PTS)

38,29

30,50

-7,79

Tajā skaitā:
Kaprilskābe C12:0

0

0

0

Miristīnskābe C14:0

0,62

0,59

-0,03

Palmitīnskābe C16:0

14,36

10,07

-4,29

Stearīnskābe C18:0

7,36

5,90

-1,40

Σ Mononepiesātināto taukskābju summa (MNTS)

33,39

34,96

+1,57

Σ Polinepiesātināto taukskābju summa (PNTS)

34,29

36,90

+2,61

PNTS ω-3

13,34

17,72

+4,38

PNTS ω-6

18,95

19,18

+0,23

Σ omega–6 : Σ omega–3

1,42:1

1,08:1

-0,34 : 1

Eikosapentaēnskābe (EPA)

2,97

3,16

+0,19

Dekosaheksaēnskābe (DHA)

1,94

2,62

+0,68

IA (Aterogēnais veselības indekss)*

0,26

0,17

-0,09

IT (Trombogēnais veselības indekss)**

0,33

0,20

-0,13

Tajā skaitā:

*IA aprēķināts pēc formulas (Ulbrict, Southgate, 1991):

											(1)

**IT aprēķināts pēc formulas:

											(2)

Pozitīvi, ka izmēģinājuma grupas staltbriežu muskuļaudi saturēja par 7,79% zemāku piesātināto taukskābju, bet par 2,61%
augstāku polinepiesātināto taukskābju un par 4,38% augstāku omega–3 taukskābju daudzumu, salīdzinot ar kontroles
grupu.
No omega–3 grupas taukskābēm staltbriežu muskuļaudos bija augsts eikosapentaēnskābes un dokosaheksaēnskābes saturs
robežās no 2,97–3,16% un no 1,94–2,62%. Šīs taukskābes uzņemtas ar pārtikas produktiem vai uztura bagātinātājiem
cilvēku organismā kavē riska faktorus, kas izraisa sirds un asinsvadu slimības. Staltbriežu muskuļaudi salīdzinot ar citiem
pārtikas produktiem satur īpaši optimālu omega–6 un omega–3 taukskābju daudzumu attiecību un tā ir kontroles grupā
1,42 : 1, izmēģinājuma grupā nedaudz zemāka 1,08 : 1. Pēc Pasaules Veselības organizācijas (WHO, 2003) norādēm,
kvalitatīvākiem pārtikas produktiem ir jābūt ar iespējami zemāku jeb šaurāku šo taukskābju attiecību. Un, jo šo taukskābju
attiecība ir zemāka, jo produktu uzturvērtība ir labvēlīgāka cilvēku organismam.
Staltbriežu muskuļaudos taukskābju veselības ietekmes indeksu lielums (IA un IT)izmēģinājuma grupas briežu muskuļaudos
bija par 0,09–0,13 zemāki nekā kontroles grupā (3. tabula). Jo indeksu lielums ir zemāks, jo uzturprodukts ir kvalitatīvāks un
labvēlīgāks patērētāju veselībai. Egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevā esošo dabīgo bioloģiski aktīvo vielu izmantošana
staltbriežu ēdināšanā deva iespēju iegūt augstvērtīgākas kvalitātes, patērētāju veselībai labvēlīgāku briežu gaļu.
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Secinājumi
Staltbriežu ziemas barības devās ieteicams izmantot egļu skuju neitrālo ekstraktvielu piedevu (114,2 g staltbriedim dienā).
Piedevas izmantošana salīdzinot ar kontroles grupu:
•

palielināja kautķermenī muskuļaudu īpatsvaru par 3,10%;

•

uzlaboja muskuļaudu (gaļas) kvalitāti:
- samazināja holesterīna saturu par 19,57 mg%;
- paaugstināja omega–3 taukskābju līmeni par 4,38% (rēķinot no kopējiem lipīdiem), nodrošināja ļoti optimālu Σ
omega–6 : Σ omega–3 attiecību 1,08 : 1 un bija iespējams iegūt augstvērtīgas kvalitātes muskuļaudus ar cilvēka
organismam zemiem taukskābju veselības ietekmes indeksiem (taukskābju daudzumu attiecība ir īpaši labvēlīga
cilvēku organismam).
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Strazdina V., Osmane B., Vitina I., Krastina V., Lujane B. Acquisition of high value deer farming products in
organic farming system. In: Proceedings of the Second International Conference on Organic Food Quality and Health
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FEED SUPPLEMENT OF SPRUCE NEEDLES EXTRACTIVES IN
WINTER FEED RATIONS OF RED DEER
Īra Irēna Vītiņa1*, Sallija Ceriņa1, Vera Krastiņa1, Imants Jansons1, Līga Proškina1,
Aleksandrs Jemeļjanovs1, Biruta Lujāne1, Rimma Aņenkova1, Māris Daugavietis2
1

Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine “Sigra” of
Latvia University of Agriculture, Sigulda, Latvia,
2
Latvian State Institute of Forestry Research ”Silava”, Salaspils, Latvia
*
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Over the winter season, farmed red deer are subject to adverse impact of the weather. The metabolism processes slow down,
deer often go off feed, lose weight and are frequently ailing. In winter, wild animals often feed on pine and spruce needles
to that end. In deer farms however, there is a limited access to conifer needles. To enhance the metabolism of deer in the
winter period, improve their immunity and preserve the live weight level and the product quality, it would be necessary to
include in their feed rations stimulating combined feeds containing biologically active substances. Pine and spruce needles
contain a significant amount of ecologically pure, un-polluted, biologically active substances. Incorporating them in feed
ration of animals, the above substances are transferred to the animal system, involved in metabolic processes in respect
of which they act as stimulators and are further deposited in meat. The resulting meat also contains a certain amount of
biologically active substances previously found in pine and spruce needles.
Silava, Latvian State Institute of Forestry Research has extracted natural biologically active substances from the spruce
needles and small branches, i.e., logging by-products and formulated a feed ingredient-supplement.
The supplement produced is a uniform, dry loose-form feed ingredient of greyish-green colour and characteristic aroma of
spruce needles. It contains on the average 4.75% crude protein, 94.09% crude ash, 36.68% calcium, 37.11 mg/kg carotenoids,
7.71 mg/100 g α-tocopherols, 23.10 mg/100 g retinol, as well as chlorophyllin and its derivatives, vitamins, micro-elements,
regulators of immune system and anti-oxidative system as well as other active compounds found in coniferous needles.
The objective of our study was to inquire into the opportunity of using the natural, biologically active substances found
in neutral extractives of spruce needles for feed supplement for red deer in winter period with an aim of enhancing their
metabolic processes which would result in outcome of superior quality meat.
2013th year from January 20 to April 13 in deer farm of Latvia, SIA Saulstari, a feeding trial was carried out for red deer
(Cervus elaphus) kept in a fenced-off lot in winter period. Two groups of deer of identical age were formed: control group
(n=15) and trial group (n=15); in both groups deer received basic feed of identical feed value. In the trial group, 114.2 g
per deer per day of spruce needles neutral extractives’ supplement were fed on top of the basic feed. Conclusion can be
drawn from the trial results that application of the feed supplement made of spruce needles neutral extractives for red deer
in winter period, in comparison with the control group favourably influenced their metabolic processes, i.e., increased the
muscle tissue rate by 3.10% and improved the muscle tissue (meat) quality: reduced the cholesterol level by 19.57 mg%,
ensured especially favourable impact on consumer health by fatty acids contained in muscle tissue through elevated level
of omega–3 fatty acids by 4.38% (of total lipids), providing an ideal Σ omega–6 : Σ omega–3 ratio (1.08 : 1) and decreasing
the atherogenicity and thrombogenicity index of fatty acids by 0.09 and 0.13 accordingly.
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BIOLOĢISKI AKTĪVU BARĪBAS VIELU ATSEVIŠĶU
KOMPONENTU IETEKME UZ BRIEŽA GAĻAS
BIOĶĪMISKO SASTĀVU
IMPACT OF CERTAIN BIOLOGICALY ACTIVE FEED
COMPONENTS ON BIOCHEMICAL
COMPOSITION OF VENISON
Vita Strazdiņa*, Ināra Helēna Konošonoka, Vita Šterna,
Unigunde Antone, Daina Ikauniece

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskais institūts „Sigra”, Sigulda, Latvija
Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine „Sigra” of
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Pēdējos gados sabiedrības uzmanība tiek īpaši pievērsta Latvijas iedzīvotāju veselībai, kā vērtībai, ko panāk,
lietojot uzturā pilnvērtīgu pārtiku. Viens no vērtīgākajiem pārtikas produktiem ir gaļa, kas nodrošina aizvien
jaunu dažādu dzīvnieku sugu audzēšanu - arī briežu audzēšanu nebrīvē.
Šāda briežu audzēšanas tehnoloģija dod iespēju iegūt augstas kvalitātes gaļu un efektīvi izmantot zālāju platības, kā arī
nodrošināt ar medījumu gaļu patērētājus, kas to iecienījuši, arī ārpus medību sezonas. Tā ir viena no perspektīvām nozarēm
Latvijā, kas šim produktam paver plašas eksporta iespējas.
Pētījuma izpildes rezultātā iegūti zinātniski un praktiski nozīmīgi dati par bioetanola ražošanas blakusproduktu rapša raušu un ābolu sulas ražošanas spiedpalieku izmantošanu staltbriežu ēdināšanā, izpētīta minēto bioloģiski aktīvo
produktu izmantošanas shēma briežu barības devās un to ietekme uz briežu gaļas bioķīmisko kvalitāti un tās uzturvērtības
paaugstināšanu. Rakstā apkopoti, izvērtēti un salīdzināti dati arī par audzētavās un medībās iegūto briežu gaļas un
bioloģiskās saimniekošanas sistēmā audzēto liellopu gaļas bioķīmisko sastāvu.
Noskaidrots, ka bagātinot briežu pamatbarību ar rapša raušiem un ābolu ražošanas spiedpaliekām, iegūtās gaļas kopproteīna
un polinepiesātināto taukskābju saturs paaugstinās, bet holesterīna saturs un piesātināto taukskābju summa samazinās,
salīdzinot ar kontroles grupu.
Salīdzinot dārza briežu, savvaļas briežu un liellopu gaļas bioķīmisko kvalitāti, noskaidrots, ka augstākā uzturvērtība ir dārza
briežu gaļai, kas satur būtiski vairāk neaizstājamo aminoskābju, vairāk polinepiesātināto taukskābju, un tai ir optimāla
polinepiesātināto un piesātināto taukskābju attiecība.

Materiāls un metodika
2010. gada un 2012. gada trīs ziemas mēnešos veica ēdināšanas izmēģinājumu ar nebrīvē audzētiem staltbriežiem (Cervus
elaphus) z/s ,,Saulstari” Mores pag., Siguldas nov. Abos izmēģinājumos izveidoja divas analoga vecuma staltbriežu grupas:
kontroles un izmēģinājuma (n=20 2010. gadā un n=22 2012. gadā). Kontroles grupā vienam briedim dienā izēdināja 7.00
kg skābsiena un 1,00 kg placinātu graudu. Izmēģinājuma grupās papildus izēdināja 0,20 kg rapša raušu (2010. gadā) un
1,00 kg ābolu atspiedu (2012. gadā). Rapša raušu deva izmēģinājuma grupas staltbriežu barības devā aizvietoja 0,450 kg
placināto graudu, bet 1,00 kg ābolu atspiedu aizvietoja 0,5 kg skābsiena, salīdzinot ar kontroles grupu.
Katra ēdināšanas izmēģinājuma noslēgumā tika ņemti gaļas paraugi (ap 300 g m. longissimus lumborum) tūlīt pēc dzīvnieku
nošaušanas. Paraugi tika homogenizēti, un tajos noteikts olbaltumvielu, tauku, aminoskābju, taukskābju un holesterīna
saturs.
Olbaltumvielu saturs aprēķināts, nosakot slāpekļa saturu pēc Kjeldāla metodes, reizinot to ar 6,25, kas ir konversijas faktors
[LVS ISO 937:1978].
Aminoskābju sastāva noteikšanai gaļas paraugus [ISO 6498:1998] hidrolizēja 20 stundas 116 ºC temperatūrā. Brīvās
aminoskābes analizēja ar augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfu (Alliance 2695 / 3100MS / 2998FD).
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Intramuskulāro tauku kvantitatīvo saturu gaļas paraugos noteica ekstraģējot tos ar petrolēteri, izmantojot iekārtas „Sox
Cap 2047” un „Soxtec” [LVS ISO 1443:1973].
Taukskābju satura noteikšanai lipīdus ekstrahēja un pēc tam metilēja ar KOH metanola šķīdumu; iegūtos metilesterus
analizēja ar gāzu hromatogrāfu „ACME 6100”.
Holesterīna saturu noteica ar Blura kolorimetrisko metodi. Iegūto paraugu krāsas intensitāti noteica ar spektrometru
„Spektro 2000” pie viļņu garuma 656 nm.

Rezultāti
Rūpējoties par veselību, patērētāji vēlas iegādāties produktus ar mazāku kaloriju daudzumu, zemāku holesterīna un tauku
saturu. Tas liek meklēt jaunas efektīvas bioloģiski aktīvas briežu barības piedevas, kas uzlabotu gaļas kvalitāti. Arī briežu
audzēšana bioloģiskās saimniekošanas sistēmā, t.sk., audzēšana nebrīvē, dod iespēju iegūt augstas kvalitātes gaļu un efektīvi
izmantot zālāju platības, kā arī nodrošināt ar medījumu gaļu patērētājus, kas to iecienījuši, arī ārpus medību sezonas. Rapša
raušu un ābolu spiedpalieku pievienošana staltbriežu ziemas barības devās, izmainīja iegūtās gaļas sastāvu. Atšķirīgi barotu
briežu gaļas paraugu ķīmiskais sastāvs ir atšķirīgs (1. tabula).
1. tabula. Olbaltumvielu, tauku un holesterīna saturs gaļas paraugos.

Rādītāji
Kopproteīns, %

Dārza briežu gaļa

Liellopu
gaļa

Savvaļas
briežu gaļa

Kontroles grupa

Izēdināti Rapša rauši

Izēdinātas ābolu spiedpaliekas

19,61

21,84

20,08

23,41

21,05

Koptauki, %

2,80

1,23

1,45

2,00

1,25

Holesterīns, mg%

76,31

74,23

79,50

38,79

60,00

Bagātinot briežu pamatbarību ar rapša raušiem, iegūtās gaļas kopproteīna saturs ir par 3,33% augstāks, bet holesterīna saturs
par 40,71% zemāks nekā no kontroles grupas dzīvniekiem iegūtajā gaļā. Ābolu spiedpalieku iekļaušana briežu barības devā
paaugstina gaļas kopproteīna daudzumu un samazina holesterīna daudzumu mazākā mērā (1. tabula).
Pētījumā konstatēts, ka savvaļas briežu gaļā ir augstāks olbaltumvielu un zemāks tauku saturs, nekā bioloģiskajā
saimniekošanas sistēmā iegūtajā liellopu gaļā. Briežu gaļā tauku saturs vidēji ir 1,23%, bet liellopu gaļā 2,80% (1. tabula).
Salīdzinot savvaļas un ar pamatbarību ēdinātu (kontroles grupa) dārza briežu gaļas paraugu bioķīmisko sastāvu redzams,
ka savvaļas briežu gaļā ir zemāks tauku un holesterīna saturs nekā dārza briežu gaļā (1. tabula).

1. attēls. Neaizvietojamo aminoskābju satura salīdzinājums gaļas paraugos.

Gaļas uzturvērtību lielā mērā nosaka neaizstājamo aminoskābju (lizīna, izoleicīna, fenilalanīna, triptofāna, leicīna,
metionīna, treonīna, valīna) summa. Literatūras dati rāda, ka briežu gaļā, salīdzinot ar liellopu gaļu, ir lielāks aminoskābju
daudzums un optimālākas to attiecības, kas liecina par tās labāku uzturvērtību un iespējām nodrošināt gaļas patērētājus ar
augstvērtīgu produktu. Pētījumā salīdzinājām neaizvietojamo aminoskābju saturu briežu un liellopu gaļas paraugos (1 att.).
Dārza briežu gaļas paraugos neaizstājamo aminoskābju daudzums ir 42,6 mg/100 g gaļas, kas ir būtiski lielāks (p<0,05)
nekā savvaļas briežu (31,0 mg/100 g) un liellopu (27,1 mg/100 g) gaļā (1. att.), kas paaugstina dārza briežu gaļas veselīgumu
un uzturvērtību.
Gaļas kvalitāte ir arī atkarīga no taukskābju sastāva intramuskulārajos taukos. Pētījumā noteikto taukskābju saturs (2.
tabula) liecina par savvaļas dzīvnieku gaļas augstāku uzturvērtību.
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2. tabula. Taukskābju sastāvs gaļā.
Dārza briežu gaļa
Liellopu
gaļa

Savvaļas
briežu gaļa

Piesātināto taukskābju (PTS) summa

40,11

Stearīnskābe (C12:0)

0,24

Taukskābes, % no kopējā tauku daudzuma

Kontroles
grupa

Izēdināti
Rapša rauši

Izēdinātas
ābolu
spiedpaliekas

34,79

50,02

27,76

32,71

0,30

18,74

14,2

12,84

Miristīnskābe (C14:0)

3,62

2,92

5,83

1,24

3,86

Palmetīnskābe (C16:0)

21,43

21,02

22,93

11,91

14,36

Mononepiesātināto taukskābju (MNTS) summa

34,6

35,63

26,45

19,98

16,16

Polinepiesātināto taukskābju (PNTS) summa

15,36

23,47

20,11

49,80

35,93

ω-3

2,65

6,2

4,66

21,07

9,86

ω-6

12,71

17,05

15,45

28,73

26,07

ω-6 : ω-3

4,8

2,75

3,31

1,36

2,64

PNTS : PTS

0,38

0,68

0,4

1,79

1,10

*
**

Piesātināto taukskābju saturs dārzu briežu gaļas un liellopu gaļas paraugos ir augstāks nekā savvaļas briežu gaļā, kas
skaidrojams ar atšķirīgu barības bāzi dzīvniekiem. Dārzu brieži ziemas mēnešos saņēma papildu barību - placinātus
graudus, kas sekmēja kopējā tauku satura un piesātināto taukskābju veidošanos. Daļas placināto graudu aizstāšana ar
rapša raušiem un daļas skābsiena aizstāšana ar ābolu spiedpaliekām dārza briežu barības devā samazinājusi piesātināto
taukskābju summu gaļā, atbilstoši par 22,26% un 17,31%, salīdzinot ar kontroles grupu (2. tabula).
Mononepiesātināto taukskābju saturs visu dzīvnieku sugu gaļas paraugos ir 26,45% līdz 34,6% no kopējā tauku satura.
Rezultāti liecina, ka visi gaļas veidi ir lieliski mononepiesātināto taukskābju avoti. Izēdinot rapša raušus un ābolu
spiedpaliekas, mononepiesātināto taukskābju daudzums gaļā ir samazinājies, salīdzinot ar kontroles grupu, tas ir atbilstoši,
19,98% un 16,16% no kopējā tauku daudzuma (2. tabula).
Polinepiesātināto taukskābju saturs savvaļas brieža gaļas paraugos noteikts 23,47%, kas ir būtiski augstāks nekā dārzu briežu
(20,11%) un liellopu (15,36%) gaļas paraugos. Savukārt, iekļaujot briežu barības devā rapša raušus un ābolu spiedpaliekas,
polinepiesātināto taukskābju saturs gaļā ievērojami pieaudzis, salīdzinot ar kontroles grupu, sasniedzot atbilstoši 49,80%
un 35,93% no kopējā tauku daudzuma (2. tabula).
No 2. tabulas datiem varam secināt, ka savvaļas medījamo dzīvnieku gaļā taukskābju sastāvs ir labvēlīgāks cilvēka
organismam - piesātināto taukskābju ir mazāk, bet vairāk ir polinepiesātināto taukskābju. Par optimālu polinepiesātināto
un piesātināto taukskābju attiecību uzskata tādu, kas ir lielāka par 0,4. Pētījumā šī attiecība noteikta 0,67 - savvaļas briežu
un 0,40 - dārza briežu gaļas paraugos, kas liecina par gaļas augstu bioloģisko vērtību, savukārt bioloģiskajā saimniekošanas
sistēmā audzētu liellopu gaļā šī attiecība ir zemāka par 0,4. Piebarojot briežus ar rapša raušiem, polinepiesātināto un
piesātināto taukskābju attiecība gaļā pieaugusi līdz 1,79, bet, piebarojot ar ābolu spiedpaliekām, šī attiecība ir 1,10.

Secinājumi
1.

Bagātinot briežu pamatbarību ar rapša raušiem, iegūtās gaļas kopproteīna saturs ir par 3,33% augstāks, bet
holesterīna saturs par 40,71% zemāks nekā no kontroles grupas dzīvniekiem iegūtajā gaļā. Ābolu spiedpalieku
iekļaušana briežu barības devā paaugstina gaļas kopproteīna daudzumu par 0,97 % un samazina holesterīna
daudzumu par 19,50%.

2.

Visaugstākais neaizstājamo aminoskābju (lizīna, izoleicīna, fenilalanīna, triptofāna, leicīna, metionīna, treonīna,
valīna) saturs – 42,6 mg / 100 g - noteikts briežu dārzos audzēto dzīvnieku gaļas paraugos.

3.

Savvaļas briežu gaļā polinepiesātināto taukskābju - ω–3 (linolēnskābe), ω–6 (linolskābe un arahidonskābe) ir ievērojami vairāk (41,6%) nekā nebrīvē audzēto briežu gaļā (29,6%), kas savukārt ir divas reizes vairāk nekā
organiskā saimniekošanas sistēmā audzētu liellopu gaļas paraugos (15,8%).

4.

Iekļaujot briežu barības devā rapša raušus un ābolu spiedpaliekas, polinepiesātināto taukskābju saturs gaļā
ievērojami pieaudzis, salīdzinot ar kontroles grupu, sasniedzot atbilstoši 49,80% un 35,93% no kopējā tauku
daudzuma

5.

Briežu dārzos medījamo dzīvnieku audzēšanā jānodrošina dzīvnieku ēdināšana ar barības komponentiem, kas
pozitīvi ietekmē gaļas ķīmisko sastāvu.
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IMPACT OF SOME BIOLOGICALY ACTIVE FEED
COMPONENTS ON DEER MEAT BIOCHEMICAL
COMPOSITION
Vita Strazdiņa*, Ināra Helēna Konošonoka, Vita Šterna,
Unigunde Antone, Daina Ikauniece

Research Institute of Biotechnology and Veterinary Medicine „Sigra” of Latvia
University of Agriculture, Sigulda, Latvia
*
sigra@lis.lv

In recent years, health of Latvian population as an important value and means of achieving it through consumption of
wholesome food is more and more coming into the focus of public attention. Meat is one of the most valuable food products
the acquisition of which enhances production of growing number of different species of animals including deer farming.
The above technology of raising deer ensures acquisition of high quality meat and efficient use of grassland as well as supply
of game meat for consumers who prefer to obtain venison also outside the hunting season. Deer farming in Latvia enjoys
high development prospects which could turn venison into a successful export product.
The present research study has produced data of scientific and practical importance on use of by-product of bio-ethanol
manufacturing process: rapeseed meal and marc from apple juice production in feeding of red deer; the application scheme
of the above biologically active by/products in deer feed and the impact thereof on biochemical quality of venison and
improvement of its nutritive value has been has been studied. The article provides a summary, evaluation and comparison
of data on biochemical composition of meat obtained in deer farms, in the wild as well as of bovine meat produced under
organic farming systems.
It has been established that enrichment of the basic feed of deer with rape seed meal and apple marc from juice production,
the crude protein and poly-unsaturated fatty acid contents is increased while the cholesterol content and total saturated
fatty acids decrease in comparison with the control group.
Comparing the biochemical quality of meat obtained from farmed deer, wild deer and bovine meat, it has been found that
meat of farmed deer is of superior nutritive value, contains essentially higher quantity of essential amino acids, more polyunsaturated fatty acids and enjoys an optimum ratio of poly-unsaturated and poly-saturated fatty acids.
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KVIEŠU KLIJU ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅAS
BIOPROCESU IETEKMĒ
BIOPROCESSES INFLUENCE ON CHEMICAL
COMPOSITION OF WHEAT BRAN
Vitalijs Radenkovs*, Dace Kļava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
vitalijs.rad@inbox.lv

Pētījums ir saistīts ar jaunu funkcionālu pārtikas produktu izstrādi, pielietojot biokatalizatorus. Pētījuma
mērķis – izstrādāt kviešu kliju apstrādes metodi, izmantojot enzīmu preparātus α-amilāze un Viscozyme
L ogļhidrātu hidrolīzei. Eksperimentos salīdzinājumam izmantotas komerciālās kviešu (Triticum aestivum
L.) klijas no A/S ‘Dobeles dzirnavnieks’ un A/S ‘Rīgas dzirnavnieks’. Cietes enzimātiskai hidrolīzei lietots
α-amilāzes preparāts, kas izdalīts no Bacillus amyloliquefaciens (Sigma Aldrich). Enzīmu kompleksa
Viscozyme L funkcija ir iedarbojoties uz kliju polisaharīdiem, pārveidojot tos par reducējošiem cukuriem.
Kviešu klijas pēc enzimātiskas apstrādes tika liofilizētas. Pētījumi veikti Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, Pārtikas Tehnoloģijas fakultātē sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Iegūtie rezultāti liecina
par būtiskām atšķirībām starp enzimātiski apstrādātu un neapstrādātu kviešu kliju paraugu ķīmisko sastāvu.
Apstrādājot kviešu klijas ar enzimātiskiem preparātiem cietes saturs samazinājās par 61,21%. Diētisko
šķiedrvielu īpatsvars kviešu klijās samazinājās par 20,45%, pielietojot enzimātisko preparātu Viscozyme L.
Skenējošā elektronmikroskopa SEM rezultāti liecina par būtiskām kviešu kliju mikrostruktūras izmaiņām
enzimātiskās apstrādes rezultātā.
Graudaugi un pilngraudu pārtikas produkti ir diētisko šķiedrvielu avots cilvēka organismā. Kviešu (Triticum aestivum L.)
klijas ir graudu pārstrādes blakusprodukts, kas rodas miltu ražošanas procesā. No graudiem atdalot ārējo un iekšējo
perikarpa slāni, hialīna un aleirona slāni.
Kviešu klijas ir kompozītmateriāls, kas veidots no dažādiem histoloģiskiem slāņiem. Ārējais slānis jeb augļapvalks
(epiderma un hipoderma), iekšējais slānis jeb aleirona slānis, starpslānis (iekšējais augļapvalks, testa, kodola audi). Katram
slānim ir atšķirīgas funkcijas un bioķīmiskais sastāvs. Cietes endosperma (80–85% no grauda), galvenokārt sastāv no
cietes un olbaltumvielas matricas, pārejās sastāvdaļas tādas kā šķiedrvielas, vitamīni, minerālvielas, antioksidanti pārsvarā
koncentrējas ārējos grauda slāņos, kas veido 12–17% no grauda, savukārt 3% no grauda ir dīglītis, kurā sastopams pilnīgs
uzturvielu klāsts. Pēc malšanas kompozītmateriālu, kas sastāv no visiem minētiem slāņiem (ārējais, iekšējais un starpslānis),
sauc par klijām. Malšanas procesa galvenā funkcija ir atdalīt miltus, kas galvenokārt veidoti no cietes endospermas.
Neskatoties uz kliju augsto uzturvērtības potenciālu, tās pārsvarā izmanto, kā lopbarību, lai gan no kviešu klijām var ražot
pārtikas produktus ar paaugstinātu uzturvērtību. Kviešu kliju ogļhidrātu enzimātisks hidrolīzes process ir nepieciešams,
lai sadalītu klijās esošās sastāvdaļas, kas dod labu iespēju atbrīvot reducējošos cukurus tādus kā D-glikoze, D-fruktoze,
maltoze.
Pētījuma galvenais mērķis ir optimizēt α-amilāzes un Viscozyme L darbības efektivitāti, kā arī analizēt kviešu kliju ķīmiskā
sastāva izmaņas apstrādes rezultātā.

Materiāli un metodes
Kviešu klijas
Kviešu klijas iegādātas no A/S ‘Dobeles dzirnavnieks’ (WSSD – kviešu klijas ar mazu daļiņu izmēru, WLSD – kviešu klijas
ar lielu daļiņu izmēru), kā arī A/S ‘Rīgas dzirnavnieks’ (WLSR – kviešu klijas ar lielu daļiņu izmēru).
Enzīmi
Pētījumos izmantoti industriālie enzīmu preparāti kas ražoti ‘Novozyme Corporation’ (Bagsvaerd, Denmark) un iegādāti
no ‘Sigma-Aldrich’ kompānijas.
Darbā lietoti enzīmu preparāti, α-amilāze (izdalīta no Bacillus amyloliquefaciens) un Viscozyme L (izdalīts no Aspergillus
spp.). α-amilāzes optimālie darbības parametri ir pH 5,0–8,0, temperatūra 55 °C un inkubācijas laiks 0,5 h (Demirkan et
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al., 2005, Process Biochemistry, 40:8, 2629-2636), aktivitāte ≥ 250 vien./g, Viscozyme L aktivitāte ir 100 FBG/g, darbības
optimums pH 4,6, temperatūra 44 °C un inkubācijas laiks 3,2 h.
Enzimātiska hidrolīze
Kviešu kliju daļiņu sadalījums noteikts ar sijāšanas metodi, sieta acu izmēri 150–750 µm.
Kviešu kliju enzimātiskai apstrādei tika gatavots atšķaidījums 1 : 10 (10 g klijas, 90 mL destilēta ūdens). Maisījumam
pievienots α-amilāzes preparāts (kliju ūdens maisījuma pH 6,65). Hidrolizācija veikta ūdens vannā 55±1 °C temperatūrā,
inkubācijas laiks – 0,5 h, maisīšanas ātrums – 60 apgr./min. Pēc cietes hidrolīzes un enzīmu inaktivācijas (10 min, 100±1
°C temperatūrā) kviešu kliju maisījums 3 min homogenizēts, nodrošinot Viscozyme L darbībai atbilstošu pH (4,6). Kviešu
kliju enzimātiska apstrāde ar Viscozyme L veikta ūdens vannā temperatūrā 44±1 °C, inkubācijas laiks 3,2 h un maisīšanas
ātrums – 60 apgr./min.
Kviešu kliju liofilizācija
Kviešu klijas liofilizētas izmantojot kalti Armfield FT 33, kaltēšanas laiks 70±2 h. Pirms kaltēšanas paraugi tika sasaldēti līdz
-20±1 °C temperatūrai.
Kvalitātes parametru noteikšanas metodes
Kopējo diētisko šķiedrvielu saturs noteikts izmantojot AOAC enzimātisko / gravimetrisko metodi ‘Kopējas diētiskas
šķiedrvielas pārtikā No 985.29, 991’, pielietojot ‘FOSS Analytical Fibertec E 1023’ sistēmu.
Cietes noteikšanai izmantota ‘Ewers’ polarimetriskā metode No EN ISO 10520:1998.
Kviešu kliju mikrostruktūras pētījumos izmantots skenējošais elektronmikroskops SEM (Mira/Tescan) ar palielinājumu
500–1000 reizes.

Rezultāti
Vidēji, kviešu klijas satur 8,8–24,8% cietes endospermas. Cietes daudzumu klijās nosaka malšanas tehnoloģiskais process.
Tradicionāli cietes endosperma satur divu veidu cietes granulas, kuras atšķiras ar daļiņu izmēriem no 10 līdz 40 µm.
Kviešu kliju daļiņu izmēri doti (1. tabula), izvērtējot iegūtos datus var secināt, ka visaugstākais mazu daļiņu saturs ir WSSD
paraugā, visaugstākais lielu daļiņu saturs ir WLSR.
1. tabula. Procentuālais daļiņu sadalījums kliju paraugos pēc daļiņu izmēra.

Paraugs

Daļiņu izmērs, µm
750

450

315

250

200

160

<160

WSSD

0,05

8,05

23,05

17,25

17,85

13,85

15,10

WLSD

57,35

20,65

13,66

3,80

1,23

0,43

0,25

WLSR

89,00

5,60

1,30

0,20

0,05

–

–

Šūnapvalka polisaharīdu hidrolīzes efektivitāte kontrolēta, nosakot cietes un kopējo diētisko šķiedrvielu saturu paraugos.
Lai pārliecinātos par cietes un šķiedrvielu hidrolizēšanas efektivitāti veikta cietes struktūras analīze. Rezultātā, cietes un
kopējo diētisko šķiedrvielu saturs pētāmajos paraugos samazinājās. Pētījumos ir konstatēts (1. att.), ka sākotnējais cietes
saturs bija robežās no 12,08% (WLSD) līdz 20,73% (WLSR), pielietojot α-amilāzes preparātu sākot no 100 µL līdz 500 µL
(solis 100 µL) uz 10 g parauga, var konstatēt cietes daudzuma samazināšanos, par ko liecina iegūtie rezultāti un vizuāli
apstiprina mikrostruktūras pētījumu rezultāti (2. att.). Apstrādājot kviešu klijas ar 500 µL / 10 g α-amilāzes preparātu
vērojama viszemākā cietes koncentrācija produktā: 5,80% (WLSD), 8,31% (WSSD), 8,04% (WLSR).

1. attēls. Cietes saturs kviešu klijās, % no sausnas.
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Eksperimentos iegūtie rezultāti parāda, ka cietes saturs paraugos būtiski samazinās (p<0,05) attiecīgi par 52,0% (WLSD),
57,76% (WSSD) un 61,21% (WLSR). Zināms, ka kontrolēta ogļhidrātu hidrolīze ar α-amilāzes preparātiem nodrošina
maltodekstrīnu, D-glikozes, D-fruktozes, maltozes veidošanos, kas var kalpot par barības vidi bifido un pienskābes
baktērijām.

2. attēls. Kviešu kliju mikrostruktūra: A – pirms hidrolīzes (×500), B – pēc hidrolīzes (×1000).

Diētiskās šķiedrvielas ir pārtikas komponentu grupa, kas ir izturīga pret zarnu traktā esošajiem enzīmiem. Diētiskās
šķiedrvielas veidotas no tādiem polisaharīdiem kā ciete, celuloze, hemiceluloze jeb arabinoksilāns un pektīns; oligosaharīdiem
kā frukto-oligosaharīdi, galakto-oligosaharīdi; lignīns. Specifiskas diētisko šķiedrvielu formas ir viegli fermentējamas ar
īpašiem zarnu traktā esošajiem mikroorganismiem, kā Bifidobacteria un Lactobacilli sugām, paaugstinoties koncentrācijai
tie spēj veidot metabolītus, tādus kā īsās ķēdes taukskābes (SCFA). Ar specifisku enzimātisku apstrādi šūnapvalku īpašības
var mainīties, kas dod labu iespēju izmantot šīs vielas pārtikas industrijā.
Kviešu kliju paraugiem noteikts kopējo diētisko šķiedrvielu saturs (3. att.) un pētīta mikrostruktūra (4. att.). Izvērtējot
eksperimentos iegūtos rezultātus konstatēts, ka vērojama diētisko šķiedrvielu satura atšķirība starp pētāmajiem paraugiem,
kā arī starp enzīmu koncentrāciju kliju paraugos. Diētisko šķiedrvielu koncentrācija būtiski samazinās (p<0,05) pielietojot
enzīmu preparātu Viscozyme L.
Augstāka hidrolīzes efektivitāte iegūta WLSR paraugam, kurā cietes saturs samazinājās par 20,45%, WSDD – par 18,76%,
WLSD – par 16,01%.

3. attēls. Šķiedrvielu saturs kviešu klijās, % no sausnas.

Rezultātā, optimāls enzīmu preparātu daudzums ir – 400 µL / 10 g produkta. Optimālas enzimātiskas apstrādes efektivitātes
nodrošināšanai ir jāizvēlas pareiza enzīmu koncentrācija, inkubācijas laiks, kā arī liela nozīme ir vides pH produktā.
Pētījuma rezultātā izvēlēta metode kviešu kliju apstrādei, lai pārliecinātos par tās efektivitāti, diētisko šķiedrvielu satura
izmaiņas produktā kalpoja, kā indikators ogļhidrātu hidrolīzes rezultātam.

4. attēls. Kviešu kliju mikrostruktūra: A – pirms hidrolīzes (×1000), B – pēc hidrolīzes (×1000).
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Zinātniskajā literatūrā apgalvots, ka optimālie apstākļi celulozes, hemicelulozes un pektīna hidrolīzei ir pH 4,6, inkubācijas
laiks 3,2 h un enzīmu koncentrācija no 300 līdz 500 µL / 10 g [3].

Secinājumi
Apstrādājot kviešu klijas ar enzīmu preparātiem cietes saturs samazinās par 61,21%.
Diētisko šķiedrvielu īpatsvars kviešu klijās samazinās par 20,45%, pielietojot enzīmu preparātu Viscozyme L.
Kviešu kliju mikrostruktūras pētījumi ar skenējošo elektronmikroskopu liecina par būtiskām kviešu kliju izmaiņām
hidrolizācijas rezultātā.
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Cereal and whole grain products are an important source of dietary fibre in the human diet. Wheat (Triticum aestivum L.)
bran is the coarse outer layer of the wheat kernel that is separated from the cleaned and scoured kernel. It consists mainly
of the large pieces of bran remaining after the flour has been extracted from the wheat. Wheat bran is a composite material
formed from different histological layers, and three different strips can be obtained from the soaked outer layers. The outer
strip corresponds to outer pericarp (epidermis and hypodermis), the inner one corresponds to the aleurone layers, and
the intermediate one remains a composite of several tissues (inner pericarp, testa, and nuclear tissue, all of this layers has
a distinct functions and biochemical compositions. The starchy endosperm (80–85% of the grain) is mostly composed
of starch and proteins, while most of the fibre, vitamins, minerals and antioxidants are concentrated in the outer layers
(12–17% of the grain) and the wheat germ (3% of the grain).
Wheat endosperm is surrounded by several adhesive outer layers (including pericarp, testa, and aleurone layer).
After milling, a composite material that contains all these different layers is obtained and is commonly called
bran. The current wheat grain milling process aims at recovering white flour (mostly composed of starchy
endosperm), with bran and germ being discarded. Wheat bran is thus mostly used for animal feeding, even
though – due to its high nutritional potential – it could be used to produce ingredients to increase the nutritional quality
of human foods.
For wheat bran based production, carbohydrates hydrolysis is necessary: to obtain monosaccharide’s like
D-glucose. Starch hydrolysis gives possibility to produce the maltodextrins, which can be used like nutrient for bacterial
grow. T
h e objectives of the study were to develop an enzymatic pretreatment method, using α-amylase and Viscozyme L,
for enzymatic hydrolysis of carbohydrates.
Enzymatic hydrolysis of wheat bran starch was carried out by α-amylase from Bacillus amyloliquefaciens (Sigma Aldrich).
The Viscozyme L purchased from (Sigma Aldrich) were used for estimating of their effect on bran components (cellulose,
hemicelluloses, lignin, pectin) as well as for reducing sugar.
After enzymatic hydrolysis samples were freeze dried for analysis of chemical compounds.
All experiments were performed at the Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Technology in collaboration with the
Riga Technical University.
The obtained results indicate the starch content could be changed significantly (p<0.05) during bran enzymatic treatment,
as a result the starch content decreased by 61.21%.
The content of dietary fibre significantly decreased (by 20.45%) after bran treatment with Viscozyme L. Significant wheat
bran starch structural changes was obtained after bran treatment with enzymes.
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DAŽĀDĀS MARINĀDĒS MARINĒTAS BRIEŽU GAĻAS
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Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija
Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia
*
imslaima@inbox.lv

Pētījuma mērķis – izvērtēt dažādās marinādēs marinētas briežu gaļas ķīmiskā sastāva izmaiņas uzglabāšanas
laikā. Iegūto rezultātu interpretācijai un salīdzināšanai kā kontroles paraugu izmanto liellopu gaļu. Pētījumā
analizēti marinētas briežu un liellopu gaļas fizikāli-ķīmiskie (olbaltumvielu, tauku un mitruma saturs)
kvalitātes rādītāji pirms uzglabāšanas un to izmaiņas uzglabāšanas laikā. Gaļas marinēšanai izmanto
sarkanvīna, majonēzes, tomātu mērces un etiķa marinādes. Pēc marinēšanas (4±2 °C temperatūrā 48±1 h)
gaļas paraugus ievieto polipropilēna traukos un aizkausē ar polimēra plēvi Multibarrier 60. Marinētas gaļas
paraugi iepakoti aizsarggāzu vidē (40% CO2 un 60% N2) ar un bez skābekļa absorbentu (Mitsubishi Gas
Chemical Europe Ageless®), bet kontroles paraugi iepakoti gaisa vidē. Eksperimentu gaitā ir noskaidrots, ka
olbaltumvielu un mitruma saturs marinētas gaļas paraugos uzglabāšanas laikā būtiski samazinās (p<0,05).
Tauku saturs sarkanvīna un tomātu mērces marinādēs marinētas gaļas paraugos uzglabāšanas laikā būtiski
neizmainījās (p>0,05).
Briežu gaļa ir augstvērtīga delikatese, kurai piemīt arī unikālas funkcionālas īpašības un uzturvērtība. Briežu gaļā, salīdzinot
ar cūkgaļu, liellopa vai jēra gaļu, ir zemāks holesterīna un tauku saturs, kā arī tā satur mazāk kalorijas. Kā norāda ārvalstu
zinātnieki, tad pasaulē pēdējo desmit gadu laikā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc gaļas ar zemu tauku saturu. Tomēr
jāatzīmē, ka gaļa ir produkts, kas ātri bojājas un tai ir īss derīguma termiņš. Lai pagarinātu gaļas uzglabāšanas laiku, kā
viens no apstrādes veidiem ir marinēšana. Tradicionāli gaļa tiek marinēta, to ievietojot to skābā šķīdumā, kam ir zema pH
vērtība, augsts sāls saturs un dažādu garšvielu piedeva.
Pārtikas produktus uzglabājot, to kvalitāti ietekmē vide, kurā atrodas produkts. Iepakošana aizsarggāzu vidē (MAP) ir vēl
viens veids kā pagarināt gaļas uzglabāšanas laiku. Iepakošanas laikā ap produktu iepakojumā esošais gaiss tiek apmainīts
pret inertu gāzi vai gāzu maisījumu, un tad iepakojums tiek hermētiski aizkausēts. Saskaņā ar zinātnieku pētījumiem, gaļas
iepakošanai vispiemērotākā ir aizsarggāzu vide, kas sastāv no 40% CO2 un 60% N2. Tomēr produktu iepakošana aizsarggāzu
vidē neizslēdz pilnīgu skābekļa aizvadīšanu no iepakojuma, un, lietojot šīs tehnoloģijas, nav iespējams aizvadīt skābekļa
daudzumu, kas uzglabāšanas laikā iepakojumā iekļūst caur iepakošanas materiālu. Tāpēc, pasaulē pēc hermetizēšanas
skābekļa aizvadīšanai no iepakojuma izmanto skābekļa absorbentus.
Pētījuma mērķis – izvērtēt dažādās marinādēs marinētas briežu gaļas ķīmiskā sastāva izmaiņas uzglabāšanas laikā. Iegūto
rezultātu interpretācijai un salīdzināšanai kā kontroles paraugu izmanto liellopu gaļu.

Materiāli un metodes
Pētījumi veikti laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes laboratorijās.
Pētījumos izmantota gaļa:1) nebrīvē audzēti staltbrieži (Cervus elaphus) –z/s „Saulstari 1” (Siguldas novads, Mores pagasts);
2) liellopi (Bosprimigenius taurus) – SIA „Margret” (Jēkabpils novads, Zasas pagasts).
Gaļas marinēšanai izmantotas četras dažādas marinādes:
1) sarkanvīna marināde, kuras sastāvā ietilpst –sarkanvīns, sīpoli, etiķis, ķiploki, pētersīļi, paprika, baziliks, melnie
pipari, rozmarīns, sāls;
2) majonēzes marināde, kuras sastāvā ir – majonēze, sīpoli, pētersīļi, paprika, baziliks, melnie pipari, rozmarīns, sāls);
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3) tomātu mērces marināde, kas sastāv no – tomātu mērce, citrons, sīpoli, pētersīļi, paprika, baziliks, melnie pipari,
rozmarīns, sāls;
4) etiķa marināde, kuras sastāvā atrodas – tomātu mērce, majonēze, etiķis, citrons, sīpoli, pētersīļi, paprika, baziliks,
melnie pipari, rozmarīns, sāls.
Gaļas sagatavošanu marinēšanai un tās marinēšana sastāv no sekojošiem posmiem: no nebrīvē audzētu staltbriežu un
liellopu liemeņiem iegūst muguras garāko muskuli Longissimus lumborum, kuru ar nazi sadala 2×3×2 cm lielos gabaliņos;
sagrieztajai gaļai saskaņā ar receptūru pievieno marinādes sastāvdaļas; sagatavotos paraugus iztur 48±1 stundas 4±2 °C
temperatūrā.
Pēc marinēšanas gaļas paraugus ievieto polipropilēna traukos (210×148×35 mm) un hermētiski aizkausē ar polimēra plēvi
Multibarrier 60 (sastāvs: APA/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE/PE; biezums 60±2 μm). Gaļas paraugus iepako trīs veidos – gaisa
vidē (kontroles paraugs); aizsarggāzu vidē (gāzu maisījums 40% CO2 un 60% N2) bez skābekļa absorbenta; aizsarggāzu vidē
(gāzu maisījums 40% CO2 un 60% N2) ar skābekļa absorbentu (Mitsubishi Gas Chemical Europe Ageless®). Iepakojumi
tika hermētiski aizkausēti kameras tipa iepakošanas iekārtā MULTIVAC C300(Vācija). Iepakotus marinētas gaļas paraugus
uzglabā 4±2 °C temperatūrā. Fizikāli-ķīmiskie kvalitātes rādītāji marinētas gaļas paraugiem noteikti pirms uzglabāšanas
un attiecīgi 4., 7., 11. un 14. uzglabāšanas dienā. Turpmākie eksperimenti tika pārtraukti, kad paraugu mikrobioloģiskie
kvalitātes rādītāji pārsniedza pieļaujamo robežu.
Eksperimentu laikā pielietotas sekojošas standartmetodes fizikāli-ķīmisko kvalitātes rādītāju noteikšanai marinētas gaļas
paraugos: 1) olbaltumvielu saturs (%) – LVS ISO 937:1974 (Kjeldāla) metode; 2) tauku saturs (%) – LVS ISO 2446:1976
metode; 3) mitruma saturs (%) – LVS ISO 1442:1997 metode.
Analīžu rezultāti apstrādāti izmantojot SPSS programmas SPSS 14 paketi un Microsoft Excel. Iegūtajiem rezultātiem
aprēķināti: vidējais aritmētiskais un standartnovirze. Datu interpretācijai izmantota vienfaktora un divfaktoru dispersijas
analīze (ANOVA).

Rezultāti
Olbaltumvielu saturs
Sarkanvīna marinādē marinētie gaļas paraugi analizēti līdz 11 uzglabāšanas dienai gaisa vidē un līdz 14 uzglabāšanas dienai
aizsarggāzu vidē ar un bez skābekļa absorbenta (1. att.).
Olbaltumvielu saturs uzglabāšanas laikā būtiski (p<0,05) samazinās marinētas gaļas paraugos visos iepakojumos.
Olbaltumvielu saturs būtiski neatšķiras (p>0,05)starp gaisa vidē un aizsarggāzu vidē ar un bez skābekļa absorbenta
iepakotiem marinētas briežu gaļas paraugiem. Tomēr jāatzīmē, ka olbaltumvielu saturs būtiski atšķiras (p<0,05) starp
aizsarggāzu vidē iepakotas marinētas liellopu gaļas paraugiem ar un bez skābekļa absorbentu.
Olbaltumvielu saturs uzglabāšanas laikā būtiski (p<0,05) samazinās arī majonēzes [1], tomātu mērces un etiķa marinādē [2]
marinētos briežu un liellopu gaļas paraugos. Trīs dažādi iepakojuma veidi būtiski neietekmē olbaltumvielu satura izmaiņas
etiķa un tomātu mērces marinādēs marinētos gaļas paraugos.
Jāatzīmē, ka aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu iepakotos paraugos notiekošās olbaltumvielu satura izmaiņas nav
būtiskas. Olbaltumvielu satura izmaiņas uzglabāšanas laikā ir skaidrojamas ar olbaltumvielu sastāvu, to fizikālajām un
ķīmiskajām īpašībām. Ir zināms, ka muskuļšķiedrās esošās miofibrillas sastāv no sīkiem olbaltumvielu pavedieniem –
protofibrillām. Savukārt miozīns ir miofibrillu olbaltumviela, kas šķīst 0,3–0,6 M NaCl koncentrācijā (pH 5,5). Uzglabāšanas
laikā palielinoties marinētas gaļas pH skaitliskajai vērtībai, notiek šķīstošo olbaltumvielu daudzuma izmaiņas.
Tauku saturs
Uzglabāšanas laikā sarkanvīna [3] un tomātu mērces marinādēs marinētiem briežu un liellopu gaļas paraugiem tauku
saturs būtiski nemainās (p>0,05). Šādi rezultāti izskaidrojami ar to, ka pētījumos izmanto, marināžu sastāvā neatrodas
sastāvdaļas, kas varētu paaugstināt vai izmainīt gaļas sākotnējo tauku saturu. Savukārt, majonēzes [1] un etiķa [2] marinādēs
marinētos gaļas paraugos tauku saturs būtiski palielinās (p<0,05) pirmajās četrās uzglabāšanas dienās visos iepakojuma
veidos. Tauku satura palielināšanās varētu būt skaidrojama ar to, ka uzglabāšanas laikā daļa tauku no marinādes pāriet gaļā.
Šādas izmaiņas ir saistītas ar majonēzes un tomātu mērces marinādes sastāvā esošo majonēzi, kas ir produkts ar augstu
tauku saturu (67% tauku 100 g produkta).
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1. attēls Olbaltumvielu satura izmaiņas sarkanvīna marinādē marinētā briežu (a) un liellopu (b) gaļā:
♦- gaisa vidē; ■ - CO2 40%+N2 60% (bez skābekļa absorbenta); ▲- CO2 40%+N2 60% (ar skābekļa absorbentu).

Mitruma saturs
Etiķa marinādē marinētie briežu un liellopu gaļas paraugi analizēti līdz 11. uzglabāšanas dienai visos iepakojumos (gaisa
vidē, aizsarggāzu vidē bez skābekļa absorbenta un aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu). Mitruma saturs uzglabāšanas
laikā būtiski samazinās (p<0,05) marinētas gaļas paraugos visos iepakojumos. Iepakojuma veids marinētas liellopu gaļas
mitruma zudumus būtiski neietekmē (p>0,05). Tomēr jāatzīmē, ka starp marinētas briežu gaļas paraugiem, kas iepakoti
aizsarggāzu vidē bez skābekļa absorbenta un aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu, mitruma saturs būtiski atšķiras
(p<0,05).Mitruma satura izmaiņas etiķa marinādē marinētas briežu un liellopu gaļas paraugos attēlotas 2. attēlā.

2. attēls. Mitruma satura izmaiņas etiķa marinādē marinētā briežu (a) un liellopu (b) gaļā:
♦ - gaisa vide; ■ - CO2 40%+N2 60% (bez skābekļa absorbenta); ▲ - CO2 40%+N2 60% (ar skābekļa absorbentu).

Uzglabāšanas laikā mitruma saturs būtiski samazinās (p<0,05) arī sarkanvīna [3], majonēzes [1] un tomātu mērces [4]
marinādēs marinētos briežu un liellopu gaļas paraugos. Pētījumā izmantotais iepakojuma veids būtiski neietekmē (p>0,05)
mitruma satura izmaiņas starp sarkanvīna un tomātu mērces marinādē marinētiem gaļas paraugiem.
Noskaidrots, ka mitruma saturs starp majonēzes marinādē marinētas liellopu gaļas paraugiem, kas iepakoti aizsarggāzu
vidē ar un bez skābekļa absorbentu, būtiski atšķiras (p<0,05). Arī starp etiķa marinādē marinētas briežu gaļas paraugiem,
kas iepakoti aizsarggāzu vidē bez skābekļa absorbenta un aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu, mitruma saturs būtiski
atšķiras (p<0,05).
Mitruma satura samazināšanās uzglabāšanas laikā skaidrojams ar ūdens tvaika migrāciju caur iepakojuma materiālu.
Lēnākas mitruma satura izmaiņas konstatētas paraugos, kas iepakoti aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu.

Secinājumi
1.

Olbaltumvielu saturs uzglabāšanas laikā būtiski (p<0,05) samazinās dažādās marinādēs marinētos briežu un liellopu
gaļas paraugos. Iepakojuma veids būtiski neietekmē olbaltumvielu satura izmaiņas etiķa un tomātu mērces marinādēs
marinētos gaļas paraugos, tomēr nebūtiskas olbaltumvielu izmaiņas vērojamas aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu
iepakotos gaļas paraugos.
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2.

Uzglabāšanas laikā sarkanvīna un tomātu mērces marinādēs marinētiem briežu un liellopu gaļas paraugiem tauku
saturs būtiski nemainās (p>0,05). Savukārt, majonēzes un etiķa marinādēs marinētos gaļas paraugos tauku saturs
būtiski palielinās (p<0,05) visos iepakojumos pirmajās četrās uzglabāšanas dienās, bet turpmākās uzglabāšanas laikā
tauku satura izmaiņas nav būtiska (p>0,05).

3.

Mitruma saturs uzglabāšanas laikā būtiski samazinās (p<0,05) visās marinādēs marinētos gaļas paraugos. Neizteiktas
mitruma satura izmaiņas konstatētas paraugos, kas iepakoti aizsarggāzu vidē ar skābekļa absorbentu.
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Venison is a highly perishable product with a short shelf-life. However, venison is well known as a traditional meat type
in Europe, and it is lower in calories, cholesterol and fat content than common cuts of beef, pork or lamb. The unique
properties of venison are caused by different muscle fiber type content and reflect the physical, chemical and morphological
composition of the meat. In meat processing, red and white muscle fibers produce different palatability’s, as judged by
tenderness, juiciness, texture and flavour [5].
The objective of the present research was to determine chemical composition changes of in various marinades pickled
venison during storage. Beef as a control was analysed.
The meat of farmed red deer (Cervus elaphus) was obtained from a local farm “Saulstari 1”, located in Sigulda region,
Latvia; the beef of farmed cattle (Bosprimigenius taurus) from Ltd. “Margret” located in Jekabpils region, Latvia. Four
different types of marinades: red wine marinade (composition: red wine, onion, vinegar, garlic, parsley, sweet pepper,
basil, black pepper, rosemary, salt), mayonnaise marinade (composition: mayonnaise, onion, parsley, paprika, basil, black
pepper, rosemary, salt), tomato sauce marinade (composition: tomato sauce, lemon, onion, parsley, sweet pepper, basil,
black pepper, rosemary, salt) and vinegar marinade (tomato sauce, mayonnaise, vinegar, fresh lemon, onion, parsley, sweet
pepper, basil, black pepper, rosemary, salt) was used for venison and beef marinating. Marinating process of the samples
included the following steps: Longissimus lumborum muscle from venison and beef saddle cuts were manually divided
by knife into small pieces of the size 2×3×2 cm, and then marinades were added; prepared samples were marinated at
4±2 °C temperature for 48±1 h. Marinated meat samples were placed in polypropylene (PP) trays (210×148×35 mm)
and hermetically sealed with high barrier polymer film Multibarrier 60 (composition: APA/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE/
PE; thickness 60±2 μm) under modified atmosphere (CO2 40%+N2 60%) with and without iron-based oxygen absorber
sachets (Mitsubishi Gas Chemical Europe Ageless®), as a control packaging in air ambiance packed marinated venison
and beef was used. Chemical parameters dynamics before storage and after 4, 7, 11 and 14 days of storage was analysed.
Experiments were interrupted when microbiological parameters exceeded permissible limit. The following parameters
were controlled: protein content according to ISO 937:1974 Kjeldahl nitrogen method; fat content according to
LVS ISO 2446:1976 and moisture content according to ISO 1442:1997.
Protein content. During storage protein content significantly decreased (p<0.05) of all marinades types marinated venison
and beef samples [1-3]. Slow decreases in protein content of marinated venison and beef packed under modified atmosphere
(MA) with oxygen absorber was observed. The protein loss during storage could be explained by the fact that the marinated
meat pH values increase due to decrease in soluble proteins content.
Fat content. During the storage of in red wine marinade [3] and tomato sauce marinade marinated meat samples, no
significant changes (p>0.05) were observed in fat content. Such results could be explained with composition of these
marinades which not contains ingredients with high fat content. Significant (p<0.05) increase in fat content was determined
after 4 days of storage in meat samples marinated in mayonnaise [1] and vinegar [2] marinades. Such results could be
explained by the fact that fat from mayonnaise (one of the main ingredient of these marinades) overpasses meat. This
process continues the first four storage days. After that, no significant differences (p>0.05) were found in the fat content.
Moisture content significantly decreased (p<0.05) in all marinades types marinated meat samples during storage [1-4].
Less moisture loss during storage was observed in venison and beef samples packed under MAP with oxygen absorber.

255

Food

LATVIJĀ AUDZĒTU ĀBOLU PIEMĒROTĪBA
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Lai izvērtētu Latvijā audzētu ābolu piemērotību raudzētu dzērienu gatavošanai tika analizēti no četru šķirņu
‘Auksis’, ’Lietuvas Pepiņš’, ‘Remo’, ‘Kerr’, un hibrīda ‘DI-93-4-14’ āboliem gatavoti dzērieni. Paraugiem tika
noteikti gan fizikālķīmiskie rādītāji, gan sensorās īpašības. Ābolu garša un smarža, kā arī augļu aromāts ir
svarīgākie kvalitātes rādītāji raudzētajos dzērienos, un, ņemot vērā šos rādītājus, visaugstāko novērtējumu
ieguva paraugi, kas gatavoti no hibrīda ‘DI-93-4-14’ un šķirņu ‘Remo’ un ‘Kerr’ ābolu sulām. Raudzētu
dzērienu kvalitāti ietekmē ne tikai ābolu šķirnes īpašības, bet arī raudzēšanai izmantotais rauga celms.
Pētījumā iegūtie rezultāti parādīja būtisku rauga celma ietekmi uz raudzēta dzēriena sensoro novērtējumu,
kas ir svarīgs rādītājs kvalitatīva dzēriena izstrādē un par labāko tika atzīts ar ‘71B-1122’ raugu raudzētais
dzēriens. Paraugiem tika veiktas arī gaistošo savienojumu analīzes ar gāzu hromatogrāfu–masspektometru.
Procentuāli visvairāk esteru tika noteikti raudzētam ābolu dzērienam, kas raudzēts ar ‘Cider Yeast’, savukārt
visaugstākais spirtu saturs paraugā raudzētā ar ‘K1V-1116’ raugu. ‘71B-1122’ rauga celms veidoja visaugstāko
kopējo identificēto gaistošo savienojumu daudzumu. Latvijā audzēti āboli ir piemēroti dzērienu gatavošanai,
kas paver iespējas vāji alkoholisko dzērienu sortimenta paplašināšanai. Šķirņu ābolu novērtējums ir labs
pamatojums augļkopjiem, izvēloties komercdārzu šķirnes, kas piemērotas pārstrādei. Fizikāli-ķīmisko un
aromātisko vielu pētījumi paver iespējas ražotājiem izejvielu izvēles un jaunu produktu izstrādes pamatošanai.

Materiāli un metodes
Dažādu šķirņu ābolu piemērotībai raudzētu dzērienu gatavošanai, tika izvēlētas četras Latvijas valsts augļkopības institūtā
audzētas ābolu šķirnes ‘Auksis’, ’Lietuvas Pepiņš’, ‘Remo’, ‘Kerr’, un hibrīds ‘DI-93-4-14’. Raudzēšanai tika izmantots
komerciāli pieejamais Saccharomyces bayanis raugs EC-1118 (Lalvin, Canada), raudzēšanas apstākļi: 16±1 °C 28 dienas.
No dažādām ābolu šķirnēm iegūtu dzērienu pamatrādītāji apkopoti 1. tabulā.
1. tabula. Raudzētu dzērienu pamatrādītāji [1].

Rādītāji

‘Lietuvas Pepiņš’

‘Auksis’

‘Remo’

‘Kerr’

‘DI-93-4-14’

Titrējamais skābums, g/100 g

0,88±0,01

0,53±0,01

1,01±0,02

1,0 ±0,02

1,10±0,01

Sausnas saturs, g/L

0,77±0,02

0,51±0,03

1,03±0,02

1,283±0,05

1,28±0,04

Spirta saturs, % vol.

5,07±0,05

5,11±0,09

5,10±0,10

4,81±0,13

4,99±0,08

Rauga celma ietekmes izvērtēšana tika veikta, izmantojot četrus komerciāli pieejamus raugus: Saccharomyces bayanis raugs
‘EC-1118’, Saccharomyces bayanis ‘Cider Yeast’, Saccharomyces cerevisiae raugs ‘71B-1122’ un Saccharomyces cerevisiae
raugs ‘K1V-1116’(Lalvin, Canada), un šķirnes ābolu ‘Lietuvas Pepiņš’ (LP) sulu. Raudzēšanas apstākļi: 16±1 °C 28 dienas.
Ar dažādiem raugu celmiem raudzētu dzērienu pamatrādītāji apkopoti 2. tabulā.
Sensorais novērtējums tika veikts atbilstoši līnijskalas metodei (ISO 4121:2003), izvērtējot deviņus sensoros rādītājus, proti:
dzidrība; ābolu, augļu un rauga aromāti; ābolu, rauga, skāba, rūgta un savelkoša garša. Sensoro vērtējumu veica 11 eksperti
(9 sievietes un 2 vīrieši, vecumā no 21–51 gadam), kas ir profesionāļi raudzētu dzērienu gatavošanā un pārzina sensorās
vērtēšanas kritērijus.
Gaistošo savienojumu analīzes veiktas, izmantojot Perkin Elmer Clarus 500 gāzu hromatogrāfu–masspektometru. Gaistošos
savienojumus dzērienos noteica, izmantojot cietās fāzes mikroekstrakcijas metodi (SPME), ar divinilbenzēna / karboksēna /
polidimetilsiloksāna šķiedru (DVB/Car/PDMS). SPME parametri: inkubācijas laiks 30 min, ekstrakcijas temperatūra
22±2 °C, ekstrakcijas ilgums 30 min, desorbcija veikta 15 min, 250 °C.
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2. tabula. Ar dažādu raugu celmiem raudzētu sidru kvalitātes rādītāji [2].

Rauga celms

Apzīmējums

Titrējamais skābums g/100 g

Sausnas saturs, g/L

Spirta saturs, % vol.

‘EC-1118’

SB1

0,94±0,04

1,53±0,02

5,4±0,05

‘Cider yeast’

SB2

0,84±0,08

1,51±0,02

5,6±0,06

‘71B-1122’

SC1

0,80±0,06

1,46±0,04

5,9±0,03

K1V-1116

SC2

0,83±0,08

1,55±0,02

4,3±0,08

Savienojumi tika identificēti salīdzinot to masu spektru ar masu spektru bibliotēkas (Nist98) datiem, kā arī aprēķinot lineāro
izdalīšanās indeksu un salīdzinot ar literatūras datiem. Savienojumu satura kvantitatīvai salīdzināšanai tika izmantots katra
savienojuma smailes laukums (LV – laukuma vienības). Visas analīzes tika veiktas trīs atkārtojumos.

Rezultāti
Ābolu šķirnes ietekme uz raudzēta dzēriena sensorajām īpašībām. Saskaņā ar dispersijas analīzi ābolu šķirnes ietekme
bija būtiska (p<0,05) šādiem raudzētu dzērienu sensorajiem rādītājiem: ābolu aromātam, skābai un ābolu garšai (1. att.).

1. attēls. Raudzētu dzērienu sensoro īpašību intentitāte atkarībā no izmantotās ābolu šķirnes [1].

Ekspertu vērtējums parādīja, ka rauga garšas intensitāte analizētajiem paraugiem nav būtiski (p<0,05) atšķirīga un arī tās
intensitāte bija zema. Skābas garšas intensitāte paraugiem būtiski (p<0,05) atšķīrās, un zemākais skābas garšas intensitātes
rādītājs bija paraugam ‘Auksis’, savukārt augstākie paraugiem ‘Kerr’, ‘Remo’ un ‘DI-93-4-14’. Kopējais vērtējums liecina,
ka intensīvāka ābolu garša un ābolu aromāts bija paraugiem ‘Remo’ un ‘DI-93-4-14’. Augļu aromāts netika uzskatīts par
nozīmīgu īpašību raudzētu dzērienu diferencēšanai. Ābolu garša un smarža, kā arī augļu aromāts ir svarīgākie kvalitātes
rādītāji raudzētajos dzērienos, un, ņemot vērā šo rādītāju summu, visaugstāko novērtējumu ieguva paraugi, kas gatavoti
no hibrīda ‘DI-93-4-14’ un šķirņu ‘Remo’ un ‘Kerr’ ābolu sulām. Raudzētajiem dzērieniem noteiktas arī sensoros īpašību
intensitātes savstarpējās sakarības un noteikta vidēji cieša korelācija starp rauga garšu un rauga aromātu (r=0,642), starp
ābolu garšu un ābolu aromātu (r=0,526) un starp rūgto garšu un rauga garšu (r=0,510).
Pētījumā tika analizētas arī fizikālķīmisko un sensoro rādītāju sakarības. Korelācijas analīze parādīja, ka pastāv vidēji cieša
(r=0,74) sakarība starp titrējamo skābumu un skābās garšas intensitāti.
Rauga celma ietekme uz raudzēta dzēriena kvalitāti. Eksperti identificēja būtiskas atšķirības (p<0,05) starp dzērieniem,
kas raudzēti izmantojot dažādu celmu raugus, šādiem sensorajiem rādītājiem: dzidrība, rauga aromāts, ābolu garša un
skābā garša (2. att.).
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2. attēls. Raudzētu dzērienu sensoro īpašību intensiitāte atkarībā no izmantotā rauga celma [2].

Dzidrības rādītāja ziņā ievērojami augstākus rezultātus identificēja dzērienā ‘K1V-1116’, un šim paraugam bija arī augstākais
rauga aromāta intensitātes rādītājs. Augstākā ābolu garšas intensitāte bija dzērienā, kas raudzēts ar raugu ‘71B-1122’, kam
seko ar ‘K1V-1116’ un ‘Cider Yeast’ raugiem raudzēti dzērieni.
Gaistošie savienojumi. Rauga celms būtiski ietekmē arī gaistošo savienojumu veidošanos un transformēšanos raudzēšanas
procesā. Šķirnes ‘Lietuvas Pepiņš’ ābolu sulā tika identificēti seši gaistošie savienojumi, kuru smaiļu kopējais laukums ir
4490 × 105 LV (3. att.).
Katra gaistošo savienojumu grupa piešķir sulai tipisku āboliem raksturīgu aromātu. Galvenās konstatētās gaistošo
savienojumu grupas ir esteri, veidojot 85% (kopējais laukums 3613 × 105 LV) un spirti 19,5% (kopējais laukums 876 × 105
LV). Etiķskābes butilesteris, etiķskābes heksilesteris un 1-butanols, 2-metilacetāts tika identificēti kā raksturīgākie gaistošie
savienojumi šķirnes ‘Lietuvas Pepiņš’ ābolu sulā.
Rauga vielmaiņa dod nozīmīgu ieguldījumu raudzētu dzērienu garšas veidošanā. Papildus cukuru (glikozes un fruktozes)
reducēšanai par etanolu un oglekļa dioksīdu raudzēšanas laikā raugs rada vairākus starpproduktus, piemēram, acetaldehīdu
un vairākas organiskās skābes.

3. attēls. Gaistošie savienojumi dzērienos atkarībā no izmantotā rauga celma [3].

Galvenās gaistošo savienojumu grupas, kas veidojas sulas rūgšanas procesā ir spirti un esteri. Saskaņā ar literatūras datiem
galvenās dzēriena gaistošo savienojumu grupas ir skābes, spirti un esteri, un nelielos daudzumos arī aldehīdi un ketoni.
Raudzētajos ābolu dzērienos spirti bija vislielākā gaistošo savienojumu grupa (56–68%) no kopējā gaistošo savienojumu
daudzuma, kam sekoja esteri (30–42%) un skābes (1,5–4,4%). Procentuāli visvairāk esteru tika noteikti raudzētam ābolu
dzērienam, kas raudzēts ar ‘Cider Yeast’ raugu, savukārt visaugstākais spirtu saturs paraugā raudzētā ar ‘K1V-1116’ raugu.
‘71B-1122’ rauga celms veidoja visaugstāko kopējo identificēto gaistošo savienojumu daudzumu.
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Pateicība
Pētījuma izstrāde veikta arī ar ESF projekta Nr.1.1.2.1.2. «Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai» (vienošanās
Nr. 2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017) atbalstu. Autori pateicas Latvijas Valsts Augļkopības institūtam par
līdzdalību ābolu sulas sagādē un izejvielu analīzēm.

Secinājumi
Raudzētu dzērienu kvalitāti ietekmē gan izmantotā ābolu šķirne, gan rauga celms. Ābolu šķirne ietekmē raudzētu dzērienu
skābās garšas, ābolu garšas un ābolu aromāta intensitāti. Ābolu garša un smarža, kā arī augļu aromāts ir svarīgākie
kvalitātes rādītāji raudzētajos dzērienos, un, ņemot vērā šos rādītājus, labāko sensoro novērtējumu ieguva ‘DI-93-4-14’
paraugs, kam seko ‘Remo’ un ‘Kerr’. Pētījumā iegūtie rezultāti parādīja rauga celma ietekmi uz raudzēta dzēriena sensoro
īpašību intensitātes novērtējumu un par labāko tika atzīts ar ‘71B-1122’ raugu raudzētais dzēriens. Rauga celms ir viens no
galvenajiem faktoriem, kas ietekmē arī gaistošo savienojumu ķīmisko sastāvu raudzētā ābolu dzērienā, un līdz ar to nosaka
gatavā produkta kvalitāti. Visvairāk esteru tika noteikti paraugam, kas raudzēts ar ‘Cider Yeast’, savukārt visaugstākais
spirtu saturs paraugā ar ‘K1V-1116’ raugu. ‘‘71B-1122’ rauga celms veidoja visaugstāko kopējo identificēto gaistošo
savienojumu daudzumu. Latvijā audzēti āboli ir piemēroti dzērienu gatavošanai, un lai iegūtu kvalitatīvu produktu jāizvēlas
gan atbilstošas ābolu šķirnes, gan rauga celmi.
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Apple variety influence chemical composition and sensory properties of products obtained from apples. For fermented
drinks also selection of yeast is very important because it influence production of volatiles and wherewith final product
quality. This paper reports the influence of apple varieties and yeast strain to the sensory properties and volatile composition
of the fermented beverages.
Five varieties (‘Auksis’, ‘Lietuvas Pepins’, ‘DI-93-4-14’, ‘Remo’, ‘Kerr’) apple juices were fermented with Saccharomyces bayanis
yeast ‘EC-1118’ (Lalvin, Canada). Apples were harvested in the Latvia State Institute of Fruit Growing. For evaluation of
the influence of different yeast strains on the sensory properties and volatile compounds the analyses of fermented apple
juice of the variety ‘Lietuvas Pepins’ were completed. Apple variety ‘Lietuvas Pepins’ juice was fermented with four different
commercial yeast strains – Saccharomyces bayanis yeasts ‘EC-1118’and ‘Cider yeast’, Saccharomyces cerevisiae yeasts ‘71B1122’ and ‘K1V-1116’. The sensory evaluation of all samples was carried out with experts (experienced in the field of
alcoholic beverage production and evaluation). Experts evaluated intensity of sensory properties, namely, clarity, apple,
fruit and yeast aroma, apple, yeast, sour, astringent and bitter taste using line scale. Analysis of volatile aroma compounds
was made using a Perkin Elmer Clarus 500 GC/MS. Extraction of aroma compounds was performed using solid phase
microextraction (DVB/Car/PDMS fibre).
This work is the first study on sensory descriptors of ciders produced from five apple varieties grown in Latvia. Variation in
the sensory properties of ciders depending on used apple variety is attributed to their physicochemical composition. Three
descriptors were significant for characterization of differences of ciders from apples of various variety, namely, sour taste,
apple taste and apple aroma. Experts evaluation showed that there is not significant differences (p<0.05) between samples
in intensity of yeast taste. But generally intensity of yeast taste for all fermented apple juice samples was not very intensive,
and also yeasty flavours were not identified in analysed samples. According to experts assessment there is a significant
difference (p<0.05) in the sour taste intensity of fermented juices. Experts evaluation of sour taste intensity correlated
moderately (r=0.74) with titratable acidity. Assessment showed that more intense apple taste is in fermented juices ‘Remo’
and ‘DI-93-4-14’, and also experts marked significantly higher intensity of apple aroma in those samples. Fruit aroma was
not considered as significant property for differentiation of ciders. For development of qualitative cider, varieties with more
intense apple and fruit aroma, apple taste and additionally with astringent and bitter taste notes are preferable. Taking into
account these evaluations as the best cider made from ‘DI-93-4-14’ was observed, followed by ‘Remo’ and ‘Kerr’.
Selection of the yeasts is important for developing the production technology for the fermented apple drinks in order to
get the best sensory taste and aroma. The data obtained in the present study shows the influence of the yeast strain on the
final sensory composition. Higher level of apple and fruit taste and aroma characteristics showed samples fermented with
‘71B-1122’ and ‘K1V-1116’ yeasts. Samples fermented with ‘EC-1118’and ‘K1V-1116’ showed higher level of yeast aroma
and taste. The best total results showed the sample fermented with ‘71B-1122’ yeast. Yeast strains represent one of the
primary parameters affecting cider fermentative volatile composition; the strain-specific aromatic potentiality becomes
a selective tool in the choice of the starter that will drive the alcoholic fermentation. The main group of volatiles in juice
was esters, whereas in fermented juice – alcohols. The highest percentage of esters was determined in juice fermented with
‘Cider Yeast’ whereas the highest percentages of alcohols in juice fermented with yeast ‘K1V-1116’. The ‘71B-1122’ strain
produced the highest amount of identified volatile compounds. The ‘71B-1122’ strain also produced the highest amounts of
alcohols, acetates and esters. The strains potentially producing a higher number of volatile compounds could contribute to
a more complex aroma of the final product, due to their potential capability to utilize and transform numerous apple must
precursors. It is not possible to distinguish differences between Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces bayanus yeasts.
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LATVIJAS TRANSPORTA SISTĒMAS HARMONIZĀCIJA KĀ
VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS KOMPONENTS
HARMONISATION OF LATVIAN TRANSPORT SYSTEM AS
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Transporta un sakaru institūts, Rīga, Latvija
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
* kiv@tsi.lv

Transports ir neatņemama starptautiskās tirdzniecības sastāvdaļa. Tas nodrošina iespēju eksportēt un importēt preces,
kā arī izmantot valsts nacionālo transporta infrastruktūru starptautiskajiem preču pārvadājumiem, gūstot ienākumus no
starptautiskā tranzīta transporta pakalpojumu sniegšanas. Latvijā starptautiskie tranzīta transporta pakalpojumi veido pusi
no kopējā valsts pakalpojumu eksporta un sastāda 6-7% no valsts IKP.
Mūsdienu Eiropas politika transporta jomā paredz kā transeiropeisko transporta tīklu (TEN-T), tā arī transporta asu,
kuras savieno Eiropas Savienību ar pierobežu valstīm, attīstību. Tā attiecas uz visiem kā pasažieru, tā arī kravu transporta
veidiem ar mērķi veidot vienotu efektīvu transporta pakalpojumu tirgu Eiropā un blakus esošajās valstīs. Šinī situācijā īpaši
pieaug Latvijas kā integrētās sistēmas elementa loma transporta sadarbības nodrošināšanā starp Eiropu un Centrālo Āziju
un Ķīnu.
Mūsdienu globalizācijas apstākļos nacionālā transporta sistēma ir tikai viens starptautiskās globālās loģistikas ķēdes posms.
Nacionālās transporta sistēmas mērķtiecīga un efektīva attīstība iespējama tikai apzinoties to vietu, kuru tā ieņem vai vēlas
ieņemt globālajā ekonomiskajā telpā.
Projekta „Latvijas transporta sistēmas harmonizācijas ilgtermiņa programmas izstrāde (LATRANS)” mērķis bija izstrādāt
priekšlikumus transporta ilgtermiņa attīstībai, stratēģisko un operatīvo lēmumu pieņemšana nacionālās transporta sistēmas
attīstības jomā, informatīvo atbalstu nodrošinošo savstarpēji saistīto instrumentu, metožu un normatīvās dokumentācijas
metodoloģijas izstrāde un sistēmas izveide.
Pētījumu struktūra un to galvenās sastāvdaļas sniegtas 1. attēlā.
Starp svarīgākajiem pētījumu rezultātiem jāmin šādi:
1. Veikta ārējo scenāriju attīstība uz globālo (Eiropa-Āzija) un reģionālo (Baltijas jūra) transporta tīklu tendenču
analīzes pamata.
2. Noformulētas konkurētspējīgu Baltijas transporta koridoru attīstības ārējās stratēģijas.
3. Izstrādāta ilgtermiņa nacionālās transporta stratēģijas izveides pieeja, definēti galvenie tās izstrādes posmi.
4. Definētas nacionālās transporta stratēģijas zinātniskās programmas pamatkomponentes.
5. Definēti nacionālās transporta sistēmas attīstībās scenāriju izstrādes un modelēšanas uzdevumi makro, mizo un
mikro līmenī.
6. Definēti transporta sistēmu ietekmējošie faktori makro un mikro līmenī.
7. Informatīvā atbalsta nodrošināšanas vienotas sistēmas modeļa izstrāde stratēģisko un operatīvo lēmumu pieņemšanai
nacionālās transporta sistēmas jomā.
8. Prasību izstrāde statistiskās datu bāzes struktūrai, kuras nodrošina transporta sistēmas nacionālās ilgtermiņa
attīstības programmas izstrādes un monitoringa uzdevumu atrisināšanu.
9. Prasību izstrāde transporta sistēmu daudzlīmeņu modeļu sistēmas depozitārijam.
10. Intelektuālo transporta sistēmu nacionālās attīstības programmas pamatkomponenšu definēšana.
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1. attēls. Pētījumu struktūra un to galvenās sastāvdaļas.

Pētījuma metodoloģija un detalizēts uzdevumu izpildes izklāsts ir raksturots katram pētījuma uzdevumam zemāk.
1. Izpētītas esošās pieejas nacionālo sistēmu integrācijai globālajos multimodālajos kravu pārvadāšanas tīklos. Šis
uzdevums tika īstenots trīs fāzēs. Pirmajā fāzē tika analizēti globālie multimodālie transporta tīkli un Latvijas vieta
šajos tīklos, kā arī starptautiskā tranzīta kravu plūsmas šajos tīklos. Otrajā fāzē tika pētīta eksistējošās transporta
infrastruktūras izmantošana Latvijā, aplūkojot to kā globālā transporta tīkla elementu, kā arī tika konstatēti
sastrēgumi/vājās vietas nacionālajā transporta sistēmā un identificēti nacionālās transporta sistēmas ierobežojumi
jauno tehnoloģiju attīstības kontekstā. Trešajā fāzē tika pētītas izmaiņas nacionālajā transporta sistēmā, pamatojoties
uz attīstības tendencēm, ko nodrošina nacionālās un Eiropas Savienības attīstības programmas, kā arī tika analizētas
izmaiņas tranzīta sistēmu kapacitātē, ņemot vērā minēto attīstības plānu ietekmi.
2. Ārējo scenāriju attīstība un globālo (Eiropa- Āzija) un reģionālo (Baltijas jūra) transporta tīklu tendenču analīze.
Šis uzdevums tika īstenots trīs fāzēs. Pirmajā no tām tika pētīti kravu pārvadājumu tīkli no Rietumķīnas virzienā
uz Baltijas jūru un Rietumeiropu, transporta tīkls starp Ķīnas austrumu un rietumu daļām, kā arī transporta tīkli
Kazahstānā un Krievijā, ņemot vērā kravu plūsmas starp Eiropu un Ķīnu. Otrajā fāzē tika analizēti visi kravu plūsmu
scenāriji starp Baltijas jūras ostām (Lietuva, Latvija, Igaunija, Krieviju, Somija), lietojot dzelzceļa tīkla sliežu 1520
standartu kā vienotu iekšzemē šajās valstīs. Trešajā fāzē tika pētīti kravu satiksmes scenāriji, izmantojot dzelzceļa
līnijas „Rail Baltica” nākotnes iespējas, tā integrācija Eiropas dzelzceļa tīklā dzelzceļa sliežu standartā 1435.
3. Nacionālās transporta sistēmas konkurētspēju noteicošo faktoru noteikšana un analīze. Uzdevuma ietvaros tika
veikta Latvijas transporta sistēmas īpašību salīdzināšana ar kaimiņos esošo Baltijas valstu transporta sistēmām. Šī
analīze tika veikta tranzīta kravām pēc vairākiem parametriem: transporta veida, kravu veida un apkalpojamo kravu
maksimālā apjoma, loģistikas snieguma indeksa un tarifu politikas.
4. Izstrādāti nacionālās transporta sistēmas attīstības prognozēšanas un monitoringa modeļi atbilstoši identificētajiem
konkurētspēju noteicošajiem faktoriem. Šajā uzdevumā tika integrēti augstāk minēto iepriekšējo uzdevumu rezultāti
un ieteikumi. Uzdevuma izpildes gaitā tika izstrādāta horizontāla stratēģiska ilgtermiņa vīzija par sagaidāmo Latvijas
transporta sistēmas attīstību nākotnē, balstoties uz simulācijas modelēšanu (2. attēls). Ņemot vērā iegūtos ieteikumus
un globālās transporta sistēmas nākotnes attīstības tendences, tika izstrādāts konceptuāls modelis nacionālās
transporta sistēmas attīstībai, tai pat laikā tika izveidots arī monitoringa mehānisms, lai būtu iespējams sekot līdzi
progresam nākotnē. Papildus tika izstrādāts uzticams mehānisms, lai sekotu tendencēm un veiktu monitoringu, kā
transporta politikas īstenošana iespaido Latvijas Nacionālā attīstības plāna mērķu sasniegšanu.
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2. attēls. Stratēģiska ilgtermiņa vīzija par sagaidāmo Latvijas transporta sistēmas attīstību nākotnē.
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HARMONISATION OF LATVIAN TRANSPORT
SYSTEM AS COMPONENT OF NATIONAL
RESEARCH PROGRAMME
Igors Kabaškins*

Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
* kiv@tsi.lv

Transportation sector is becoming one of the most dynamic and fast growing sectors in Latvian economy. And even more,
this sector is taking the leading positions in the country’s economic development. The support of transport development by
new smart intelligent transport solutions is the goal of the project of Harmonisation of Latvian Transport System (project
LaTRANS).
The general structure of research activities within the project is presented at the Figure 1.

Fig.1. Structure of the research project LaTRANS

The main results of the project are:
•

Set of models for analysis East-West transport corridors in Baltic Sea Region;

•

An innovative model for national Intelligent Transport Systems development which will increase transport
efficiency and reduce the environmental impact;

•

Set of manuals with service oriented approach on development smart intelligent transport and logistics solutions;

•

New models and business concepts for railway transport;

•

Case studies of national transport system components for market development of smart logistics concept at
regional level.

Paper describes the approach for design of National Transport Development Programme and main components of this
programme.
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SATIKSMES SLODZES MODEĻI LATVIJAS AUTOCEĻU
TILTIEM AR LAIDUMU GARUMIEM LĪDZ 30 METRIEM
TRAFFIC LOAD MODELS FOR LATVIAN ROAD
BRIDGES WITH SPAN LENGTH UP TO 30 METERS
Andris Paeglītis*, Ainārs Paeglītis, Verners Straupe
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija
Riga Technical University, Riga, Latvia
*
andris.paeglitis@rtu.lv

Šī pētījuma mērķi ir izstrādāt Latvijas autoceļiem raksturīgus satiksmes slodzes modeļus tiltiem ar laidumu
garumiem līdz 30 metriem, izmantojot datus, kas ar „weight in motion” metodi iegūti uz autoceļa A4
(Baltezers – Saulkalne), un analizēti, izmantojot uz varbūtību balstītas analīzes metodes, kā arī noteikt
raksturīgos transportlīdzekļu veidus, kas visbiežāk ir sastopami uz Latvijas autoceļiem. Kā uzdevumi
tika izvirzīti izvērtēt iepriekš veiktos pētījumus par satiksmes slodžu modelēšanas metodēm, kur pamatā
izmantoti ar WIM sistēmu iegūtie slodžu modeļi tiltu nestspējas novērtēšanai. Noteikt Latvijai raksturīgās
autoceļu satiksmes slodzes. Izstrādāt satiksmes slodzes modeļus tiltiem ar laidumu garumiem līdz 30
metriem, ņemot vērā Latvijai raksturīgās autoceļu satiksmes slodzes raksturojumus. Pabeidzot pētījumi
tika iegūti sekojoši secinājumi: Eirokodeksā LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes tiltiem” dotais slodzes
modelis LM1 (ar regulējošo koeficientu α = 1), kas domāts jaunām konstrukcijām, dod nepamatoti zemu
ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtējumu. Tādēļ, izmantojot Latvijai raksturīgās satiksmes slodzes,
kas iegūtas mērot automašīnu parametrus kustībā (WIM), un izstrādāto modelēšanas metodi, ir izveidoti
skaitliski satiksmes slodzes modeļi LSM1, LSM2, LSM3, kas ļauj precīzāk novērtēt tiltu nestspēju. Ņemot
vērā slodžu modeļu LSM1, LSM2 un LSM3 radītās piepūles, tiltiem ar laidumu garumu līdz 30 m un divām
kustības joslām, var samazināt Eirokodeksa LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes tiltiem” slodzes modeļa LM1
regulējošā koeficienta α vērtības šādi: tiltiem ar laidumu garumiem no 6 līdz 18 m (ar divām kustības joslām)
līdz α = 0.8, un tiltiem ar laidumu garumiem no 18 līdz 30 m (ar divām kustības joslām) līdz α = 0.9. Tas ļauj
projektēt ekonomiskākas konstrukcijas un ietaupīt jaunbūvēm paredzētos līdzekļus.
Tilti ir transportbūves, kas paredzēti ilgam kalpošanas laikam. Tie uzņem transporta slodzes gadsimtu garumā. Pa šo
laiku transporta slodžu lielums un intensitāte nepārtraukti pieaug. Tas prasa veikt regulāras tiltu inspekcijas un noteikt
to nestspējas atbilstību pieaugošajām projektēšanas slodzēm. Tomēr faktiskās satiksmes slodzes ievērojami atšķiras no
projektēšanā lietotajām raksturīgajām satiksmes slodzēm. Analizējot un izvērtējot Latvijā vēsturiski lietotos tiltu satiksmes
slodžu modeļus un to raksturojumus un izvērtējot to ietekmi, var konstatēt, ka pēdējo 20 gadu laikā tiltu raksturīgās
satiksmes slodzes ir pieaugušas aptuveni 2 reizes[1].
Jaunu konstrukciju drošums pieaug, jo tiek pielietoti augstākas kvalitātes materiāli ar lielāku veiktspēju, uzlabojas darbu
izpildes kvalitāte, un tiek pilnveidotas analītiskās un skaitliskās konstrukciju analīzes metodes. Ekspluatācijā esošu tiltu
drošuma novērtēšanai tiek lietota Eirokodeksā dotā vispārējā pieeja. Tomēr šādas pieejas piemērošana ekspluatācijā esošām
tiltu konstrukcijām dod nepamatoti zemu tās nestspējas novērtējumu, jo ņem vērā jaunām konstrukcijām paredzēto
normatīvo transporta slodzi un normatīvos dotos materiāla raksturojumus. Tai pašā laikā faktiskā transporta slodze
un faktiskie tilta konstrukciju materiālu raksturojumi var ievērojami atšķirties. Satiksmes slodzes noteikšana līdz šim
bija ilgstošs un darbietilpīgs process, kura laikā uz ceļa, speciāli ierīkotās vietās, skaitīja un svēra smagās automašīnas.
Iegūtos datus izmantoja satiksmes slodzes pieauguma prognozēšanai. Iegūtie dati bija aptuveni un neprecīzi un tomēr,
balstoties uz tiem, tika izstrādātas normatīvās slodzes modeļi tiltu aprēķiniem un projektēšanai. Pēdējos gados ir attīstījušās
jaunas metodes, kas ļauj pietiekoši precīzi noteikt faktisko satiksmes slodžu lielumu, sastāvu un intensitāti, kādu uzņem
ekspluatācijā esošie tilti. Pie šādām metodēm pieder „automašīnas parametru mērīšana kustībā”, visbiežāk tiek izmantots
angliskais apzīmējums „weight in motion” (WIM).
Ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtēšanas metodes balstās uz konstrukcijas tehniskā stāvokļa novērtējumu un
faktiskās satiksmes slodzes analīzi. Dažādu pētījumu rezultāti rāda, ka faktiskās satiksmes slodzes ir līdz 50% mazākas kā
tās, kas paredzētas būvnormatīvos. Līdz ar to, izmantojot būvnormatīvos dotās raksturīgās satiksmes slodzes, iegūstam tiltu
konstrukcijas ar lielu nestspējas rezervi, kas ne vienmēr ir ekonomiski attaisnojams. Pētot slodžu regulējošā koeficienta
α vērtības, ir konstatēts, ka tās lielā mērā ir atkarīgas gan no tilta laiduma garuma, gan brauktuves platuma, gan ceļa
kategorijas.

267

Transport

Iegūto satiksmes datu analīze
Satiksmes slodžu analīze balstās un matemātiskās statistikas un varbūtību teorijas pamatprincipiem. Statistika tiek
izmantota vajadzīgo datu savākšanai, apstrādei un rezultātu interpretācijai. Varbūtību teorija tiek izmantota kvantitatīvai
riska un nenoteiktību raksturošanai. Daļu WIM datu bija nepieciešams izslēgt no turpmākas apstrādes to zemās ticamības
dēļ. Datu izslēgšanai tika izmantoti sekojoši kritēriji. Pirmais nosaka maksimāli pieļaujamo ass slodzi, kas pieņemta
vienāda ar 40 tonnām.
Otrais nosaka maksimāli pieļaujamo kopējo transportlīdzekļa svaru, kas tiek pieņemts vienāds
ar 300t. Trešais nosaka minimālo kopējo transportlīdzekļa svaru 3,5t. Tādā veidā vērā tiek ņemti tikai smagie transporta
līdzekļi. Ceturtais nosaka transportlīdzekļa ātrumu. Tā maksimālā robeža tiek noteikta 150 km/h. Tas gan pārsniedz
atļauto braukšanas ātrumu. Tomēr, gadījumā, ja tiktu noteikts atļautais braukšanas ātrums, tad, autovadītāju pārgalvīgas
braukšanas rezultātā, liela daļa smagā transporta netiktu ieskaitīta.
Datu apstrādes nākamais posms ir šablona failu izveide katras parametru kopas izvērtēšanai. Pirmais šablona fails ietvēra
informāciju par visu asu svara sadalījumu, maksimālo asu svara sadalījumu, kopējo transportlīdzekļa svara sadalījumu, no
kopējās transportlīdzekļa masas un garuma nosakāmo izkliedētās slodzes sadalījumu un 2,3,4,5,6 un >6 asu transportlīdzekļu
kopīgo svara sadalījumu. Otrais šablona fails tiek veidots noteicošās ass aprēķinam un transportlīdzekļu skaita sadalījumam
pēc tā asu skaita. Trešais, ceturtais, piektais, sestais un septītais šablona fails tiek veidots līdzīgs, kā iepriekš aprakstītais,
vienīgā atšķirība ir aplūkoto asu skaitam, kas, atbilstoši, tiek pieņemtas 2, 3, 4, 5 vai 6. Datu apstrādei bija pieejami 46 faili,
kas ietvēra informāciju aptuveni par 1 miljonu transportlīdzekļu vienībām. Katrā datu failā dotā informācija tika ievietota
šablona failā, tādējādi izveidojot 322 apstrādes failus[4].

Latvijai raksturīgās satiksmes slodzes
Kopā tika analizēti dati par 1 172 842 transporta līdzekļiem. No tiem 449 218 transporta līdzekļiem svars bija mazāks par
3.5 t, bet 663 101 transporta līdzekļu svars bija lielāks par 3.5 t. Dati par 60 523 transporta līdzekļiem bija nepilnīgi un tos
tālākā analīzē nevarēja izmantot. Datu statistiskā analīze parādīja, ka 861 165, jeb 79.82% ir divasu transporta līdzekļi. Otru
lielāko transportlīdzekļu grupu sastāda piecu asu transportlīdzekļi - 12.48%, bet trīs, četru un sešu asu transporta līdzekļi
sastāda tikai 6.25% no kopējā skaita[2].

1. attēls. Piecu asu transportlīdzekļu kopējā svara biežuma (A) un nepārsniegšanas varbūtības kumulatīvais (B) sadalījums.

Transportlīdzekļa pilnā masa, smagākās riteņu ass slodzes lielums un attālums starp riteņu asīm ir svarīgākie satiksmes
slodzes raksturojumi, kā piemēru skatīt attēlu 1. Visprecīzāk šo slodžu sadalījumu var raksturot ar slodžu sadalījuma
histogrammām. Analizējot datus, transportlīdzekļi tika sadalīti pēc to svara un riteņu asu skaita [3].

Satiksmes slodžu modeļi
Satiksmes slodzes ir mainīgs lielums, kas tiešā veidā nav modelējamas, tomēr pielietojot statistikas metodes iespējams iegūt
raksturīgās transporta slodžu vērtības. Balstoties uz (LVS_EN_1991-2_NP, 2004) pamatnosacījumiem slodžu modeļa LM1
kalibrēšanai var izmantot slodžu normatīvās vērtības ar atkārtošanās periodu 1000 gadi vai ar pārsniegšanas varbūtību
5% 50 gados. Tas nozīmē nepārsniegšanas varbūtības vērtību 95%. Lai pārbaudītu un atrastu satiksmes slodžu modeļus, šī
pētījuma ietvaros tika izvirzītas divas pieejas kritisko slodžu modeļu noteikšanai[4],[5].
Pirmā pieeja ir tieši saistīta ar disertācijas piektajā nodaļā iegūtajiem ģeometriskajiem un slodžu parametriem. Šādi iegūtie
slodžu modeļi raksturo visneizdevīgāko situāciju, ņemot vērā starp asu attāluma nepārsniegšanas varbūtību 5% un slodzes
nepārsniegšanas varbūtību 95%. Starpasu attālumiem 5% varbūtība ir nepieciešama, lai raksturotu iespējami mazāko
attālumu starp asīm. No iegūtajiem parametriem ir izstrādātas slodžu shēmas S1 – S5. Iegūtās vērtības ir konservatīvas, jo
tiek ņemti vērā attālumi starp visa veida transportlīdzekļu asīm, tādējādi kopā tiek saliktas dažādu transportlīdzekļu asu
shēmas. Turklāt vērā netiek ņemts transportlīdzekļu smagākās un vieglākās ass svars, bet gan tikai smagākās ass slodze ar
95% nepārsniegšanas varbūtību.
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Otrā pieeja saistās ar reāli eksistējošu transportlīdzekļu shēmu noteikšanu. Raksturīgos transportlīdzekļu veidus iespējams
iegūt veicot tālāku transportlīdzekļu sastāva analīzi, balstoties uz iegūtajiem asu attālumu izkliedes grafikiem. Tā kā daži
attālumu biežuma histogrammas ir ar diviem vai trim maksimumiem, tad tika veikta papildus datu izvērtēšana, sadalot tos
tā, lai katrs maksimums atrastos savā datu intervālā. Iegūtie rezultāti apkopoti un izveidotās slodžu shēmas P-1 līdz P-20.
Lai noteiktu laiduma konstrukciju loku, kuram tiks noteikti tie satiksmes slodžu modeļi, kas izraisīs vislielākās piepūles, ir
jāapskata Latvijai raksturīgie laiduma konstrukcijas tipi. Izmantojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” tiltu vadības sistēmas datus
un ņemot vērā raksturīgos tiltu laidumu garumus, aprēķinos vienkāršām divbalstu konstrukcijām pieņemti šādi aprēķina
laiduma garumi: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 un 33 metri, savukārt nepārtrauktu trīs laidumu konstrukcijām laiduma garuma
sadalījumi ir 9+12+9, 12+15+12, 15+18+15 un 18+24+18.
Lai noteiktu, kuri no iegūtajiem satiksmes slodžu modeļiem: S-1 līdz S-5 un P-1 līdz P-20, izraisīs vislielākās piepūles
vienkāršai divbalstu plātnes tilta konstrukcijai ar laidumu garumiem 33, 24 un 21 m, datorprogrammā Dlubal RFEM 4.05
tika sastādīts konstrukciju aprēķina modelis. Datorprogramma balstās uz galīgo elementu metodi. Konstrukcijas aprēķina
modelī tika pieņemta 6 m plata tilta brauktuve ar divām 1.5 m platām ietvēm katrā brauktuves pusē.
Novietojot slodzes uz laiduma konstrukcijām, tiek iegūtas maksimālās momenta piepūļu M1 un šķērsspēka piepūļu Q2
vērtības. Visas laiduma konstrukcijas tiek slogotas arī ar LVS EN 1991-2 LM1 slodžu shēmu (ar regulējošo koeficientu
α = 1), lai iegūtu momentu un šķērsspēku piepūles.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem lielākās piepūles laiduma konstrukcijā dod slodžu modeļi S-5, P-18 un P-19. Tādēļ
par Latvijai raksturīgajiem slodzes modeļiem tiek noteikti šie trīs slodžu modeļi, kas rada laiduma konstrukcijā lielākās
piepūles tie ir S-5, P-18 un P-19. Līdz ar to šie slodžu modeļi tiek rekomendēti izmantot Latvijā ekspluatācijā esošo tiltu
nestspējas pārbaudei.

2. attēls. Latvijai raksturīgie slodzes modeļi S-5, P-18 un P-19.

Lai vienkāršotu izstrādāto modeļu pielietošanu, tos pārsauc S-5 — LSM1 (ar kopējo svaru 107 t), P-18 — LSM2 (ar kopējo
svaru 147 t) un P-19 — LSM3 (ar kopējo svaru 148 t) skatīt attēlu 2.Iegūto slodžu modeļu raksturlielumi ievērojami
pārsniedz ikdienā pieļaujamās vērtības. Tomēr analizētie satiksmes dati parādīja, ka šādi slodžu modeļi ar lielu varbūtību ir
iespējami uz Latvijas autoceļiem[4],[5].

Eirokodeksā LVS EN 1991-2 paredzētā slodzi regulējošā koeficienta α noteikšana
Eirokodekss paredz, ka katra valsts savā Nacionālā pielikuma dokumentā var regulēt satiksmes slodžu vērtības, atbilstoši
valstij raksturīgajām satiksmes slodzēm, izmantojot regulējošo koeficientu α. Slodžu regulējošo koeficientu α var noteikt,
izmantojot lieces momenta un šķērsspēka piepūļu attiecību, izmantojot LM1 slodzes modeli (ar α = 1) un pētījumā noteiktos
Latvijai raksturīgos satiksmes slodžu modeļus LSM1, LSM2 un LSM3. Iegūtie rezultāti rāda, ka regulējošā koeficienta α
vērtības nepārtrauktām trīslaidumu konstrukcijām ir maz atkarīgas no apskatītajiem laidumu garumiem un mainās no
0.58 līdz 0.82.
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, slodzi regulējošo koeficientu α iespējams pieņemt robežās no 0.51 līdz 0.87, ņemot
vērā laiduma konstrukcijas veidu un garumu. Lielākās piepūles laiduma konstrukcijās rada slodzes modelis LSM1. Tā kā
regulējošā koeficienta vērtības ir atkarīgas no laiduma garuma, tad var izdalīt divus laidumu garumu intervālus: no 6 m līdz
18 m, un no 18 m līdz 33 m un katram posmam noteikt savu regulējošā koeficientu α vērtību. Rekomendācijas apkopotas
1.tabulā.
1. tabula. Rekomendējamās regulējošo koeficientu αQi, αqi un αqr vērtības tiltiem ar laidumu līdz 30 m.

Laidumu intervāls

αQi

αqi

αqr

6 – 18 m

0.8

0.8

0.8

18-30 m

0.9

0.9

0.9
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Iegūtās regulējošo koeficientu αQi, αqi un αqr vērtības ir tuvas tām, kas dotas 1.Eirokodeksa 2.daļas nacionālajā pielikumā,
tomēr tās ir par 10% mazākas. Pielietojot noteiktā regulējošā koeficienta α vērtības, iespējams precīzāk novērtēt tiltu
nestspēju un pieņemt pamatotus lēmumus par tiltu rekonstrukciju vai renovāciju, tā samazinot izdevumus virszemes
transporta infrastruktūras uzturēšanai[4],[5].

Secinājumi
Eirokodeksā LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes tiltiem” dotais slodzes modelis LM1 (ar regulējošo koeficientu α = 1), kas
domāts jaunām konstrukcijām, dod nepamatoti zemu ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtējumu. Tādēļ, izmantojot
Latvijai raksturīgās satiksmes slodzes, kas iegūtas mērot automašīnu parametrus kustībā (WIM), un izstrādāto modelēšanas
metodi, ir izveidoti skaitliski satiksmes slodzes modeļi LSM1, LSM2, LSM3, kas ļauj precīzāk novērtēt tiltu nestspēju un
samazināt izdevumus tiltu konstrukciju uzturēšanai. Izstrādātā metode ļauj kalibrēt iegūtos satiksmes slodžu modeļus,
atjaunināt tos pēc jaunu datu iegūšanas un apstrādes, kā arī koriģējot satiksmes slodzes modeli atbilstoši satiksmes slodzes
izmaiņām.
Slodzes modeļu LSM1, LSM2, LSM3 radītās piepūles, tiltiem ar laiduma garumiem līdz 30 m un divām kustības joslām, ir
līdz 20% mazākas salīdzinot ar 1.Eirokodeksa slodzes modeļa LM1 (ar α = 1) radītajām piepūlēm, jo LSM1, LSM2 un LSM3
modeļos tiek ņemtas vērā faktiskās, Latvijai raksturīgās satiksmes slodzes vērtības. Tiltiem ar lielāku laiduma garumu un
platumu ir nepieciešami citi slodzes modeļi.
Ņemot vērā slodžu modeļu LSM1, LSM2 un LSM3 radītās piepūles, tiltiem ar laidumu garumu līdz 30 m un divām kustības
joslām, var samazināt 1.Eirokodeksa LVS EN 1991-2 „Satiksmes slodzes tiltiem” slodzes modeļa LM1 regulējošā koeficienta
α vērtības šādi: tiltiem ar laidumu garumiem no 6 līdz 18 m (ar divām kustības joslām) līdz α = 0.8, un tiltiem ar laidumu
garumiem no 18 līdz 30 m (ar divām kustības joslām) līdz α = 0.9. Tas ļauj projektēt ekonomiskākas konstrukcijas un
ietaupīt jaunbūvēm paredzētos līdzekļus.
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TRAFFIC LOAD MODELS FOR LATVIAN ROAD BRIDGES WITH
SPAN LENGTH UP TO 30 METERS
Andris Paeglītis*, Ainārs Paeglītis, Verners Straupe
Riga Technical University, Riga, Latvia
*
andris.paeglitis@rtu.lv

Bridges are structures that are designed for a service life up to hundred years. However, the actual traffic load models
significantly differ from the characteristic load models used in the design. Analysing the design codes used in Latvia for
past twenty years it was found that the design loads on the bridges have doubled since the codes were approved. Therefore,
the use of the actual traffic load models to assess the load carrying capacity of the in-service bridges can significantly save
the maintenance cost. In the past traffic actions had an attribute of a great uncertainty; however, with the introduction
of Weight-In-Motion systems it is possible to collect vehicle information without interfering with the traffic flow. This
includes data such as - number of axles, vehicle wheelbase, speed and axle loads which altogether shapes the picture of
actual loading range on the roads and bridges. The collected Weight-In-Motion data analysis was performed to obtain load
distribution diagrams, determine heaviest axel disposition, traffic speed and intensity values. This paper presents research
done to develop traffic load models and determine values of the Eurocode load model LM1 calibration factor alpha for
bridges with a span length up to 30 meters, considering the characteristic loads on Latvian roads and bridges.
Traffic load is a variable which cannot be directly modelled, but the use of statistical methods makes it possible to gain
reliable data on traffic load values. Based on (LVS_EN_1991-2, 2003) the load model LM1 calibration can be done using
traffic loads of the repetition period of 1000 years, or a 5% of exceed probability in 50 years. This means the non-exceeding
probability of 95%. In this study in order to find the critical traffic load models two approaches were proposed. Based on
the results the worst possible effect on the bridge span was achieved from traffic load models S-5 — LSM1, P-18 — LSM2
and P-19 — LSM3. Eurocode allows that each Country in its National Annex document can regulate the traffic load values,
according to the country-specific traffic loads through regulatory factor α. Load regulatory factor may be determined by
the bending moment and the shear force using LM1 load model (with α = 1), with are compared with Latvia typical traffic
load models LSM1, LSM2 and LSM3.
The results show that regulatory factor α value of continuously supported beam structures is less sensitive to span lengths
then simply supported beam structures and vary from 0.58 to 0.82.Based on the results, the regulatory load factor α can
be calculated in range from 0.51 to 0.87, by taking into account the type of structure and the span length. The biggest
load effect on the structures was from the load model LSM1. Since regulatory factor values depend on the length of the
span, two intervals can be identified: from 6 m to 18 m and from 18 m to 33 m, and for each interval regulatory factor α
value is determined. Acquired regulatory factor αQi, αqi and αqr values are close to those given in the National Annex 2 of
1. Eurocode, but they are about 10% smaller. Using the regularization coefficient α values can accurately assess the load
carrying capacity of the bridge, and make reasoned decisions about bridge construction or renovation, thus reducing the
cost of surface transportation infrastructure maintenance.
Eurocode LVS EN 1991-2 “Traffic loads on bridges” load model LM1 (with a regulatory factor α = 1) is designed for new
construction and gives an unreasonably low load carrying capacity for older bridges. Therefore, using typical Latvian road
traffic load characteristics, obtained by measuring weight in motion (WIM) and using the new modelling method, the
numerical traffic load models LSM1, LSM2 and LSM3 are established. These allow more accurate assessment of the bridge
load-carrying capacity and reduction of bridge structure maintenance costs. The developed method makes it possible to
calibrate the developed traffic load models and update them as new data are received and processed, as well as adjust the
traffic load model according to traffic load changes. By applying load models LSM1, LSM2, LSM3 on bridges with span
lengths up to 30 m and with a width of two lanes, was obtained resulting stresses, that are till 20% lover, compared to
Eurocode LVS EN 1991-2 load model LM1 (with α = 1). Because the load models LSM1, LSM2 and LSM3 characterize
actual Latvian traffic load obtained by the WIM system.
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DZELZSBETONA TILTU KALPOŠANAS LAIKA
PROGNOZĒŠANAS METODE LATVIJAI RAKSTURĪGĀ VIDĒ
SERVICE LIFE PREDICTION METHOD FOR CONCRETE
BRIDGES EXPOSED IN ROAD ENVIRONMENT IN LATVIA
Kristaps Gode*, Ainārs Paeglītis
Rīgas Tehniskā Universitāte,Rīga, Latvija
Riga Technical University, Riga, Latvia
* kristaps.gode@inzenierbuve.lv

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodi Latvijā esošo dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika prognozēšanai, balstoties
uz apkārtējās vides un dzelzsbetona tiltu elementu savstarpējās mijiedarbības attīstību. Dzelzsbetona tiltu
kalpošanas laika prognozēšanas metode balstās uz apkārtējās vides ietekmes un tiltu elementu konstruktīvo
faktoru kvantitātīvas analīzes un pilnveidotas DuraCrete bojājumu attīstības modeļu pielietojuma
metodoloģijas. Balstoties uz apkartējās vides meteoroloģijas datiem, izstrādāti apkārtējās vides ietekmes
modeļi tiltiem, kuri raksturo dažādu vides faktoru iedarbības daudzumu visā tilta ekspluatācijas laikā. Pētījumā
tiek definēti apkārtējās vides un tiltu konstruktīvo faktoru mijiedarbības raksturotāji un to dažādi līmeņi.
Kalpošanas laiks tiek prognozēts empīriski, pieņemot, ka pie vienādas apkārtējās vides un tiltu konstruktīvo
faktoru mijiedarbības bojājumu attīstība ir nemainīga. Salīdzināti kalpošanas laika prognozēšanas rezultāti,
kas iegūti pielietojot izstrādāto metodi, ar eksperimentāli veiktajās izpētēs iegūtajiem rezultātiem. Secināts,
ka prognozētais kalpošanas laiks būtiski neatšķiras, ja to vērtības ir mazākas par 100 gadiem.
Sabiedrības lielākie un ilglaicīgākie ieguldījumi ir vērsti uz ēku un infrastruktūras objektu, tādu kā tilti un ceļi, būvniecību.
Autoceļu tīkla efektīva uzturēšana un attīstība ir svarīgs aspekts valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā.
Pasliktinoties tiltu tehniskajam stāvoklim, samazinās autoceļu tīkla efektivitāte, kā arī visas valsts transporta sistēmas
konkurētspēja. Tiltu uzturēšanā un remontdarbu veikšanā jau vairākus gadus ir liels darbu deficīts kā rezultātā 56% tiltu
ir sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī [1]. Viena no galvenajām problēmām ir dzelzsbetona tiltu priekšlaicīga bojāšanās.
Nepietiekama dzelzsbetona tiltu iglizturība salīdzinot ar iepriekš cerēto ir aktuāla problēma gandrīz visās pasaules valstīs,
kur lielākā attīstība notika pagājušā gadsimta laikā. Nepietiekamu līdzekļu apstākļos aizvien svarīgāks kļūst jautājums par
optimālu uzturēšanas un remontdarbu plānošanu, tāpēc ir nepieciešamas metodes, ar kurām būtu iespējams prognozēt
dzelzsbetona tiltu bojājumu attīstību nākotnē. Zinātniskajā darbā piedāvātā metode ļauj novērtēt dzelzsbetona tiltu tehnisko
stāvokli attiecībā uz stiegrojuma korozijas bojājumu attīstību, ņemot vērā dažādus apkārtējās vides un tiltu konstruktīvos
faktorus, un ļauj prognozēt dzelzsbetona tiltu atlikušo kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks tiek noteikts empīriski, pieņemot,
ka pie vienādas apkārtējās vides un tiltu konstruktīvo faktoru mijiedarbības bojājumu attīstība ir nemainīga. Pētījumā
iegūtie rezultāti ļaus uzlabot tiltu uzturēšanas un remotdarbu plānošanas stratēģiju, uzlabos tiltu inspekcijas kā arī dos
ieteikumus projektētājiem un būvētājiem.
Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodi Latvijā esošo dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika prognozēšanai, balstoties uz apkārtējās
vides un dzelzsbetona tiltu elementu savstarpējās mijiedarbības attīstību. Mērķa sasniegšanai uzstādīti šādi uzdevumi:
veikt apkārtējās vides ietekmes kvantitatīvo novērtējumu un izstrādāt apkārtējās vides modeļus tiltiem, balstoties uz
vides un meteoroloģisko novērojumu datiem Latvijā; izstrādāt metodoloģiju sistemātiskai dzelzsbetona tiltu bojājumu
dokumentēšanai un definēt kritērijus to novērtēšanai; izvērtēt Latvijā esošo tiltu bojājumus, to raksturu, balstoties uz
Latvijā veikto tiltu inspekciju pārskatu informācijas; izvērtēt DuraCrete [2], [3] bojājumu attīstības modeļu pielietojumu
dzelzsbetona tiltu atlikušā kalpošanas laika prognozēšanā Latvijā raksturīgās vides apstākļos; izstrādāt kalpošanas laika
prognozēšanas metodi, pilnveidojot DuraCrete bojājumu attīstības modeļu pielietojuma metodoloģiju ievērtējot Latvijā
raksturīgās vides apstākļus; salīdzināt kalpošanas laika prognozēšanas rezultātus, kas iegūti pielietojot promocijas darbā
izstrādāto metodi, ar eksperimentāli veiktajās izpētēs iegūtajiem rezultātiem.

Apkartējās vides ietekmes faktoru novērtējums
Apkārtējās vides ietekmi uz dzelzsbetona konstrukciju bojāšanos var novērtēt novērojot bojājumu rašanās cēloņus un
apjomu. Betonu ietekmē dažādu ārējo un iekšējo faktoru iedarbība. Parasti betona bojājumi rodas apkārtējās vides un
betona mijiedarbības rezultātā, kur galveno lomu spēlē dažādi mitruma, gāzu un jonu transporta mehānismi. Veicot
iepriekš veikto pētījumu [4], [5] u. c. analīzi, secināts, ka galvenie apkārtējās vides apstākļi, kuri ietekmē dzelzsbetona
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tiltu elementu bojāšanos ir gaisa relatīvais mitrums, temperatūras un tās izmaiņas, nokrišņu daudzums, saules spīdēšanas
ilgums un vēja virziens un stiprums. Šo faktoru ietekmes rezultātā mainās mitruma daudzums betonā, kas ir viens no
galvenajiem bojājumu rašanās cēloņiem. Apkārtējās vides ietekmes faktoru kvantitatīvo datu dispersijas analīzes rezultatā
noskaidrots, ka būtiska nozīme atkarībā no atrašanās vietas Latvijas teritorijā ir minimālai gaisa temperatūrai un vidējam
relatīvajam gaisa mitrumam, pārējie apkārtējās vides dati neuzrāda būtiskas atšķirības izņemot atsevišķos mēnešos. Tapēc
var pieņemt, ka ģeogrāfiskais novietojums Latvijas teriotorijā neietekmē nokrišņu daudzumu, saules spīdēšanas ilgumu,
vidējo un maksimālo gaisa temperatūras izmaiņas.
Apkārtējās vides modeļi tiltiem. Balsoties uz meteoroloģisko novērojumu datiem, izstrādāti apkārtējās vides modeļi
tiltiem, kuri raksturo vides parametru ietekmi noteiktā laika periodā atkarībā no tiltu elementu virsmas novietojuma.
Pētījumā doti apkārtējās vides modeļi saules spīdēšanas ilgumam, nokrišņu daudzumam un CO2 daudzumam gaisā pie
tiltu elementa virsmas.

Dzelzsbetona tiltu raksturīgo bojājumu analīze un kvantitatīvais novērtējums
Pamatojoties uz pēdējo gadu laikā Latvijā veiktām tiltu inspekcijām un pārbaudēm var izanalizēt apkārtējās vides
ietekmējošo faktoru ietekmi uz dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku. Latvijā visbiežāk sastopamais dzelzsbetona tiltu
bojājumu veids ir stiegrojuma korozija. Pārsvarā stiegrojumu korozija rodas konstrukcijas lokālās vietās, kur veidojas
visagresīvākie mikroklimatiskie apstākļi. Parasti tās ir ap bojātām deformācijas šuvēm, virsbalstu zonās, pie balstīklām,
saliekamo konstrukciju savienojumu vietās, vietās, kur veidojas notecējumi, tilta plātnes malās, malējās sijās un siju galos.
Tās ir vietas (kritiskie mezgli), kur pastiprināti nokļūst brauktuves virsmas ūdens. Šo bojājumu viens no galvenajiem
cēloņiem ir nekvalitatīva virsmas ūdens atvade no brauktuves. Bojājumu attīstības ātrums būtiski palielinās, ja uz tilta
brauktuves slīdamības novēršanai tiek pielietots pretapledojuma sāls (hlorīdi). Ja hlorīdi relatīvi lielā koncentrācijā nokļūst
šajos kritiskajos mezglos, stiegrojuma korozija un būtiski bojāta betona aizsargkārta var parādīties jau pēc dažām sezonām.
Ceļa pārvadu balsti tiek pakļauti šļakatām un aerosoliem, kuri satur hlorīdus, ja uz apakšējās brauktuves tiek pielietota pret
apledojuma sāls. Stiegrojuma korozija rodas arī, ja dzelzsbetona konstrukcijām ir nepietiekama betona aizsargkārta, kas
ir ļoti izplatīts PSRS laikos būvētajiem tiltiem Latvijā. Ņemot vērā nepietiekamo tiltu apkopi un novēlotus remontdarbus,
šie bojājumi izplešas un rada būtiskus zaudējumus būvju īpašniekiem. Uz ceļiem kaisītā pret apledojuma sāls, kas nokļūst
uz dzelzsbetona konstrukciju virsmām, betonā uzkrājas ļoti nevienmērīgi, kas ir atkarīga no virsmas novietojuma un
konstrukcijas formas. Lielāka koncentrācija ir kritisko mezglu vietās, notecējumu vietās, vietās, kur konstrukcijai ir asi
stūri un šķautnes.
Viens no būtiskākajiem ilgizturības nodrošināšanas uzdevumiem ir pareizi no tilta aizvadīt ūdeņus vai pilnībā pasargāt
tilta elementus no ūdens piekļuves. Literatūrā atrodami šādi kritēriji, kas nosaka kāda būs tilta ilgmūžība [6], [7]: virsmas
ūdens notece, mitruma piekļuve, vai virsmas ir pakļautas notecējumiem; virsmas ūdens notecei – drenāžas – speciāli
paredzēta konstrukcija virsmas ūdens aizvadīšanai, tās kvalitāte; horizontālo virsmu daudzums; saules piekļuve – izžūšanas
iespējas, vai mitrums var izžūt tik ātri cik vien iespējams; asu stūru, šķautņu vai liektu virsmu daudzums; pārkare; pilinātājs;
vienkāršība – viegli uzbūvējama (vieglāk sasniegt augstāku kvalitāti); ērta piekļuve apkopei, remontam. Lai varētu izmantot
apkārtējās vides datus, kuri iegūti no meteoroloģiskajām stacijām, kalpošanas laika aprēķinā ar DuraCrete modeļiem ir
nepieciešams zināt tilta konstrukcijas lokālos mikroklimatiskos apstākļus, kas ir atkarīgi no tiltu konstrukcijas formas,
izveidojuma un novietojuma, jo mitruma un temperatūras rādītāji betonā un uz tā virsmas var būtiski atšķirties no tiem,
kas ir apkārtējā gaisā.
Vides ietekmes un tiltu konstruktīvo faktoru mijiedarbības kvantitatīvā novērtējuma analīze. Bojājumi un to pakāpe
tieši izriet no apkārtējās vides un konstrukcijas materiālu mijiedarbības mikro līmenī. Tāpēc, lai veiktu precīzu kalpošanas
laika prognozi ir nepieciešams iegūt datus par parametriem, kuri raksturo šo mijiedarbību. Bojājumu attīstību mikro
līmenī apraksta ar bojājumu attīstības modeļiem un parametri, kas raksturo bojājumu attīstību ir šo modeļu pamatā. Izejas
dati šiem modeļiem nav nosakāmi veicot vizuālo inspekciju, tie ir jāiegūst veicot materiālu izpētes lauka apstākļos vai
laboratorijās. Daļa parametru vērtības atkarībā no apstākļiem arī tiek rekomendētas literatūrā [2], [3].
Bojājuma pakāpe tiek noteikta kā viena no 10 stiegrojuma korozijas bojājuma stadijām (Tabula 1) un bojājumu apjoms
tiek noteikts kā bojātās virsmas laukums. Bojājuma stadija un apjoms tiek raksturots vienai tilta konstrukcijas virsmai,
vai tās daļai, kur apkārtējās vides un konstruktīvie faktori (novietojums, stāvoklis, aizsargkārtas biezums, sijas veids,
stiegrojuma tips u.t.t.) pa virsmu ir nemainīgi. Dzelzsbetona tiltu stiegrojuma korozijas izraisīto bojājumu dati, kas iegūti
pēc iepriekš aprakstītās metodikas, raksturo tiltu kalpotspēju un ilgizturību laika periodā. Informācija par stiegrojuma
korozijas bojājumu stadijām un to apjomu iegūta par 120 tiltiem no visas Latvijas. Kopā veikti 922 bojājumu raksurojumi
120 tiltiem Latvijā, kuru lielākā daļa atrodas Rīgā vai tās apkārtnē. Visiem apskatītājiem tiltiem, to ekspluatācijas laikā
nav veikti remontdarbi, kas ietekmētu nepārtrauktu bojājumu attīstību. Bojājumu daļa sastāda nelielu apjomu no kopējā.
Pastiprinoties bojājumu stadijai, apjoms samazinās.Pētījumā pielietotā metode, ar kuru novērtējot stiegrojuma korozijas
bojājumus 10 stadijās un to apjomu, ļauj sistemātiski konstatēt dažādu faktoru ietekmi uz dzelzsbetona tiltu kalpošanas
laiku. Rezultāti parāda raksturīgākās tilta konstrukciju daļas, kurās iespējama kāda no bojājumu stadijām. Ir noteikts cik
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liela nozīme ir, piemēram, vai konstrukcijas daļas ir pakļautas ūdens notecējumiem, vai tā ir saspriegta vai nesaspriegta
konstrukcija. Vismazāk tiltu kas ir pakļauti bojājumiem attīstās, ja tas ir saspriegts un nav pakļauts notecējumiem. Lielākā
daļa bojājumi, kas ietekmē dzelzsbetona tiltu ilgmūžību, rodas konstrukciju lokālās vietās, kur visvairāk koncentrējas agresīvi
mikroklimatiskie apstākļi, kas izraisa un paātrina dzelzsbetona bojājumus. Visizplatītākās bojājumu vietas dzelzsbetona
tiltiem ir pie bojātām deformācijas šuvēm, brauktuves plātnes malās, malējās sijās, pie balstīklām, vietās, kur nav izveidots
pilinātājs, balstu/siju/plātņu horizontālajās virsmās, konstrukciju stūros un šķautnēs. Forma un tilta konstrukcijas
izveidojums ietekmē, cik daudz un kurās vietās veidojas kritiskie mezgli. Izpētes rezultāti parāda, ka faktoriem ir ietekme
uz bojājumu attīstības ātrumu, jo atsevišķiem faktoriem konstatētas līdzīgas bojājumu stadijas. Līdz ar to var secināt, ka
noteiktam faktoru kopumam, ar ko ir iespējams raksturot apkārtējās vides un tiltu konstrukcijas mijiedarbību dažādiem
tiltiem, atbilst konkrēts bojājumu attīstības ātrums.
Tabula 1. Dzelzsbetona stiegrojuma korozijas bojājumu stadijas.

Stadija
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apraksts
Nav vizuāli novērota stiegrojuma korozijas un izsārņojumu pazīmes betona virsmā.
Izsārņojumi no betona (betona virsmā var būt mikroplaisas caur kurām kopā ar mitrumu sūcas betona vai
stiegrojuma korozijas produkti).
Stiegrojuma korozijas plaisas betonā (konstruktīvais stiegrojums).
Betona atslāņošanās (konstruktīvais stiegrojums).
Atklāts stiegrojums (konstruktīvais stiegrojums).
Stiegrojuma šķērsgriezuma samazināšanās dēļ korozijas (konstruktīvais stiegrojums).
Stiegrojuma korozijas plaisas betonā (darba stiegrojums).
Betona atslāņošanās (darba stiegrojums).
Atklāts stiegrojums (darba stiegrojums).
Stiegrojuma šķērsgriezuma laukuma samazināšanās dēļ korozijas (darba stiegrojums).

Betona karbonizācijas izraisīto stiegrojuma korozijas bojājumu kvantitatīvā analīzē noskaidrots, ka karbonizācija Latvijā
attīstās pietiekami lēni, lai nodrošinātu tiltu konstrukcijām vismaz 100 gadu kalpošanas laiku, taču, ja betona aizsargkārta
ir mazāka nekā 40 mm (kas ir ļoti izplatīts), stiegrojuma korozija var sākties jau pēc pāris desmitiem gadu. Kā par galveno
iemeslu īsajam kalpošanas laikam attiecībā uz karbonizāciju esošajiem tiltiem, var uzskatīt nepietiekamo aizsargkārtas
biezumu, kas sastāda 75% zem 30 mm un 90% zem 40 mm. Pārbaudēs pielietotā karbonizācijas noteikšanas metode un
iegūtie dati ļauj aprēķināt kalpošanas laiku.

Metode tiltu atlikušā kalpošanas laika prognozēšanai
Metode tiltu atlikušā kalpošanas laika prognozēšanai ļauj novērtēt tiltu konstrukciju un apkārtējās vides savstarpējās
iedarbības rezultātā izraisīto stiegrojuma korozijas bojājumu pakāpi, apjomu un attīstības ātrumu kā arī to atkarību no
dažādiem apkārtējās vides un tiltu konstruktīviem mijiedarbības faktoriem, balstoties uz vizuālās inspekcijas datiem.
Atkarībā no bojājuma konstatēšanas laika, ir iespējams prognozēt bojājumu attīstības ātrumu nosakot karbonizācijas
pretestības parametru Rcarb-1, hlorīdjonu difūzijas koeficientu Dapp un stiegrojuma korozijas attīstības ātruma parametru Vd,
kurus ietekmē dažādi apkārtējās vides un tilta konstruktīvie faktori. Tiltu atlikušā kalpošanas laika prognozēšanas metodes
galvenās sastāvdaļas ir bojājumu pakāpju (stadiju) un bojājuma apjoma definēšana, ko iespējams noteikt, veicot tilta
vizuālo inspekciju; apkārtējās vides ietekmes un tilta konstruktīvo faktoru definēšana; kalpošanas laika noteikšana faktoru
kombinācijām, pa bojājumu stadijām; kalpošanas laika prognozēšana atkarībā no faktoru kombinācijām un bojājumu
stadijām; bojājumu attīstības ātruma parametru aprēķins.
Bojājumu attīstības prognozēšana. Katrai faktoru kombinācijai tiek aprēķināts raksturīgais laiks, kurā tika konstatēts
bojājums. Laiks gados parāda inspekcijas brīdī tilta vecumu kopš tā nodošanas ekspluatācijā. Atkarībā no dotās faktoru
kombinācijas no datu bāzes tiek atrasts apjoms un atbilstošais stadijas iestāšanās laiks. Atkarībā no šīs kombinācijas
apjoma tiek, noteikts stadijas un apjoma iespējamības rādītājs. Rādītājs ar vislielāko iespējamību parāda bojājumu veidu un
iespējamo apjomu kāds var būt šai konstukcijai. Faktori ir pieņemti laikā nemainīgi. Dati par dzelzsbetona tiltu stiegrojuma
korozijas bojājumu attīstību: raksturo bojājumu stadiju konkrētā laika momentā (laika moments, kurā tika fiksēts bojājums),
bet neraksturo laiku, kurā konkrētā stadija tika sasniegta un parāda kāda bojājumu stadija konkrētajā laika periodā vēl nav
sasniegta. Bojājumi tiek raksturoti ar bojājumu stadiju un apjomu, kas izteikts kā bojātās virsmas laukums. Katram šādam
raksturojumam atbilst laiks un viena faktoru kombinācija.
Definējot apkārtējās vides un konstruktīvos faktorus, t.i. konkrētu faktoru kombināciju apsekotajai virsmai var raksturot
vides faktorus, kas rada priekšnosacījumus šo bojājumu attīstībai un tās ātrumam. Līdz ar to var pieņemt , ka katrai faktoru
kombinācijai atbilst savs bojājumu attīstības modelis, ko raksturo ar stiegrojuma korozijas bojājumu attīstības ātrumu
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pa stadijām. Galvenais šā modeļa raksturotājs ir katras stadijas sākuma jeb iestāšānās laiks T(n). Zinot vienas faktoru
kombinācijas bojājumu stadiju iestāšanās laikus ir iespējams prognozēt kāda cita tilta elementa stadiju iestāšanās laikus,
ja tam ir tādi pati faktoru kombinācija. Ja inspekciju veic katru gadu, tad stadiju iestāšanās laiku var noteikt ar 1 gada
precizitāti, turpretī, ja inspekcija tiek veikta divas, trīs vai reizi 10 gados, tad stadiju iestāšanās laiks būs noteikts ar 3 līdz 10
gadu precizitāti. Nosakot stadiju iestāšanās laiku katrai faktoru kombinācijai, informāciju var iegūt no vairākiem tiltiem,
kuriem atsevišķām elementu daļām ir vienāda faktoru kombinācija. Palielinoties apsekoto tiltu skaitam un virsmu skaitam
ar vienādām faktoru kombinācijām, palielinās precizitāte un nav nepieciešams katru gadu katram tiltam veikt inspekciju,
lai noteiktu stadiju iestāšanās laiku ar 1 gada precizitāti.

Zīmējums 1. Bojājumu stadijas sākuma laika T(n) noteikšana.

Mikro klimata līmenī, dēļ heterogēnās vides apstākļiem, bojājuma attīstība pa virsmu nekad nebūs vienlaicīga. Sākotnēji
konstrukcijas virsmā bojājumi parādās lokālās vietās un vēlāk izplešas pa visu virsmas laukumu. Tādēļ inspekcijā noteiktais
maksimālās bojājumu stadijas apjoms, kas apzīmēts kā lokāls bojājums, raksturo bojājuma stadijas sākuma fāzi. Bojājuma
apjomam palielinoties, tiek konstatēta vidējā fāze (apzīmēts kā vidējs bojājuma apjoms) un beigu fāze (apzīmēts kā plašs
bojājums). Beigu fāzē vai pat ātrāk, virsmā var sākt attīstīties nākamā bojājumu stadija, arī sākotnēji kā lokāls bojājums.
Līdz ar to var uzskatīt, ka veicot inspekciju, tiek noteikta netikai bojājumu stadija un tās apjoms, bet arī kādā attīstības fāzē
ir šis bojājums (Zīmējums 1). Nosakot stadijas iestāšanās laiku, lielāks svars ir jāliek uz bojājumiem, kuru apjoms virsmā ir
konstatēts lokāli (maksimālā bojājuma stadija).
Salīdzinājums ar eksperimentāli veiktājās izpētēs iegūtajiem rezultātiem. Salīdzināti kalpošanas laika prognozēšanas
rezultāti, kas iegūti pielietojot šo kalpošanas laika prognozēšanas metodi, ar eksperimentāli veiktajās izpētēs iegūtajiem
rezultātiem. Eksperimentālajā izpētē tika veikti laika izpētes darbi iegūstot betona paraugus no tilta elementiem. Paraugu
analīzes rezultāta noteiktas betona dziļuma vērtības un hlorīdu profili. Pielietojot DuraCrete bojājumu attīstības modeļus
noteikti bojājumu attīstības ātruma parametru vērtības un prognozēts atlikušais kalpošanas laiks (līdz brīdim, kad sākas
stiegrojuma korozija betonā). Rezultāti, parāda, ka līdz 54 gadu kalpošanas laikam rezultātu atšķirība ir 4% un 16%.
Augstākā rezultātu līdzība novērota gadījumos, ka prognozētais kalpošanas laiks ir mazāks.

Iegūtie rezultāti un secinājumi
Apkārtējās vides kvantitatīvo datu analīzē noskaidrots, ka Latvijas teritorijas robežās apkārtējās vides parametri pārsvarā
būtiski neatšķiras (atšķirības ir statistiski nenozīmīgas ar varbūtību 95%). Ģeogrāfiskais novietojums ietekmē minimālās
gaisa temperatūras un vidējā relatīvā gaisa mitruma izmaiņas.
Izstrādātie apkārtējas vides ietekmes modeļi tiltiem, ļauj raksturot vides ietekmes (slodzes) apstākļus tiltu atsevišķiem
elementiem/virsmām to pilnā dzīves ciklā, un tie ir izmantojami kalpošanas laika aprēķinos.
Pilnveidotā ogļskābās gāzes satura noteikšanas metodika karbonizācijas attīstības modelim, ļauj ievērtēt CO2 daudzuma
izmaiņas atkarībā no tiltu elementu virsmu novietojuma un slapjuma režīmiem.
Dzelzsbetona tiltiem Latvijā lielākā daļa stiegrojuma korozijas bojājumi parādās nelielos apjomos vietās, kur ir lokāli ekstrēmi
agresīvās vides apstākļi, vai arī vietās, kur ir bijušas kļūdas būvniecībā. Visizplatītāk bojājumi rodas dēļ deformācijas šuvju
defektiem, kas ļauj virsmas ūdenim nokļūt uz tiltu laiduma konstrukcijas un balstu virsmām izraisot stiegrojuma korozijas
bojājumus.
Hlorīdjonu uzkrāšanās dzelzsbetona tiltu konstrukcijās autoceļu vidē ir ļoti nevienmērīga, tā mainās, ņemot vērā
konstrukcijas attālumu no ceļa brauktuves, to novietojuma un formas. Dēļ lokālas agresīvas vides apstākļiem, tiltu
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konstrukcijām var sākties priekšlaicīga bojāšanās - hlorīdu izraisīta stiegrojuma korozija pat, ja betona kvalitāte un
aizsargkārtas biezums atbilst spēkā esošo normu prasībām.
Veicot vides ietekmes un tiltu konstruktīvo fakoru mijiedarbības kvantitatīvo novērtējuma analīzi noskaidrots, ka no
pētījumā apskatītajiem tiltiem 64,8% virsmas laukumam nav konstatētas bojājumu pazīmes, savukārt konstruktīvā
stiegrojuma bojājumi sastāda 14% virsmas laukuma. Darba stiegrojuma bojājumi sastāda 4% virsmas laukuma.
Parādīts, ka pielietojot promocijas darbā izstrādāto metodi ir iespējams iegūt stiegrojuma korozijas bojājumu attīstības
parametru vērtības (karbonizācijas pretestības parametru Rcarb-1, hlorīdjonu difūzijas koeficientu Dapp un stiegrojuma
korozijas attīstības ātruma parametru Vd), kas ļauj veikt kalpošanas laika prognozi tiltiem ar atbilstošām faktoru
kombinācijām. Ar metodi ir iespējams prognozēt dzelzsbetona elementu atlikušo kalpošanas laiku pielietojot negraujošās
inspekcijas metodes.
Jūtīguma analīzē noskaidrots, ka svarīgākie parametri kalpošanas laika prognozēšanas modeļos ir laiks (svarīguma
koeficientu vērtība 49,7) un betona aizsargkārtas biezums (svarīguma koeficienti 25,0 un 16,0). Lai palielinātu rezultātu
precizitāti un ticamību, ir nepieciešams veikt regulārākas insepkcijas, kurās tiek konstatēts tilta konstrukciju vecums,
betona aizsargkārtas biezums, stiegrojuma korozijas plaisas un stiegrojuma korozijas izraisīto bojājumu pakāpe.
Dzelzsbetona tiltu kalpošanas prognozēšanas metode balstoties uz iepriekšējo vizuālo inspekciju datiem ļauj prognozēt
tiltu atlikušo kalpošanas laiku neveicot graujošās, piemēram, paraugu urbšanas, izpētes metodes. Izstrādātās metodes
pielietojama kalpošanas laika prognozei līdz 100 gadiem ar līdzīgu precizitāti, ko dod eksperimentālās izpētes. Salīdzinājums
ar eksperimentāli veiktajās izpētēs iegūtajiem rezultātiem, parāda, ka līdz 54 gadu kalpošanas laikam rezultātu atšķīrība ir
4% un 16%.
Izstrādātā kalpošanas laika prognozēšanas metode uzlabos remontdarbu plānošanas stratēģiju un ietaupīs gan uzturēšanas,
gan remontdarbu, gan rekonstrukcijas izdevumus. Izstrādātā metode nodrošinās labāk apzināties bojājumu nozīmīgumu
un iespējamās sekas. Izstrādātās metodes pielietojums var kalpot kā palīgs jaunu konstrukciju projektēšanā, lai atrastu
optimālākos risinājumus konstrukcijas ilgizturības nodrošināšanai.
Veiktie pētījumi publicēti [8], [9],[10],[11],[12], kā arī apkopoti promocijas darbā [13], kas ieniegts promocijas padomē.
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SERVICE LIFE PREDICTION METHOD FOR
CONCRETE BRIDGES EXPOSED IN ROAD
ENVIRONMENT IN LATVIA
Kristaps Gode*, Ainārs Paeglītis
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For several years now Latvia’s bridges have not received necessary maintenance and repairs. As a result 56% of the country’s
bridges are in poor or very poor technical condition [1]. One of the main problems is the early deterioration of reinforced
concrete bridges. Lack of concrete bridge durability compared to the expected life of these structures is an issue of concern
in most countries, where most development has taken place during the last century. Due to a lack of funds, optimal planning
of maintenance and repair is becoming increasingly important; therefore it is necessary to develop methods of predicting
the performance of reinforced concrete bridges in the future. To predict a bridge’s service life, it is necessary to model the
interaction progression of environmental and bridge structure design factors. The environmental impact on a concrete
bridge’s service life can be determined by estimating the values of the amount of deterioration and the corresponding
environmental parameters. This research outlines a method of assessing the technical condition of concrete bridges with
respect to the progression of reinforcement corrosion deterioration, taking into account different environmental and bridge
design factors and thereby enabling the remaining service life of concrete bridges to be predicted. Service life is determined
empirically, by assuming that the progression of deterioration does not change under identical environmental and bridge
design factors.
Deterioration and its degree are direct consequences of the interaction of environmental conditions and design factors at
the micro level. Therefore, it is necessary to obtain data for the parameters that characterize these interactions in order to
make accurate service life forecasts. The progression of deterioration at the micro level is described by deterioration models,
and the parameters for these models cannot be acquired by visual inspection; detailed material investigation on site or at
the laboratory is required. Some parameter values, depending on conditions, also are recommended in the literature [2],
[3]. The surface level is characterized by environmental conditions that are constant over the whole or part of the defined
surface, and are detectable by visual inspection. Environmental conditions that are considered constant at the surface
level can be variable at the micro level. The deterioration preconditions at the surface level are defined by environmental
conditions (precipitation, splashes, sunshine exposure, etc.) and bridge design factors (surface position, surface distance
from the road, shape, cover depth, etc.). By determining the stage of deterioration for a structure affected by such various
conditions, it is possible to identify the preconditions that characterize the progression of deterioration and calculate a
bridge’s approximate service life. By using this data acquisition methodology, information on reinforcement corrosion
deterioration has been collected from 120 bridges all over Latvia. None of the bridge structures studied have received
repairs that would affect the development of continuous deterioration.
The method presented in this paper evaluates the reinforcement corrosion deterioration in 10 stages and allows for
systematic identification of the influence of different environmental and structural design factors on reinforced concrete
bridge durability. The proposed method can be used to determine the reinforcement corrosion deterioration development
parameter values in order to make forecasts on the service life of bridges with corresponding factor combinations. A
factor combination and the stage of damage characterizes the actual interaction between environment and the specific
bridge design, which can be similar to a variety of bridges and allows empirical residual lifetime predictions to be made.
The method systemizes the information on reinforcement corrosion deterioration stages and the amount which can be
acquired by visual bridge inspection, therefore lessening the subjective interpretation of bridge inspection information.
The results of comparison show that with service life expectancy up to 100 years, the predicted result is similar to results
obtained by experimental research. The proposed method of service life forecasting will help to improve maintenance
planning, which in turn will reduce the expense of maintenance, repair and restructuring. The method will help engineers
to better understand the nature of bridge deterioration, its significance and possible consequences. The method can also be
employed in bridge design to find more optimal design solutions that ensure durability.
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Šajā projekta posmā tika sagatavots un realizēts praktiski pielietojams algoritms redzamā ceļa attēla kvalitātes
pārbaudei un projekta risinājuma optimizācijai, pēc zināmām autovadītāja uztveres sliekšņu vērtībām,
izmantojot projekta datus. Darba rezultāti tika interpretēti gan vizuāli gan analītiski, ļaujot spriest par
optimizācijas objektivitāti. Tādejādi ir ar piemēru apstiprināts, ka ir iespējama šāda projektēšanas prakse un
iespējams zināmos parametrus iekļaut projektēšanas normatīvos.
Autovadītājs vadot automobili apstrādā informācijas plūsmu, kas tiek saņemta nepārtraukti. Saskaņā ar [1], atkarībā
no saņemtās informācijas satura, kā arī no autovadītāja pieredzes un spējām, viņš cikliski pieņem vadības lēmumus par
kustības režīma izvēli. Ar kustības režīmu tiek saprasts automobiļa vadības parametru stāvoklis, un no tiem svarīgākie
ir ātrums un virziens. Novērojumi liecina, ka autovadītāja realizētais braukšanas ātrums atšķiras no teorētiski iespējamā
drošā ātruma aptuveni 1.1÷1.5 reizes, kā rezultātā ir vai nu samazināts vidējais ātrums un pieaug transporta pašizmaksa,
vai arī rodas kritiskas situācijas ātruma pārsniegšanas rezultātā [2]. Būtiskākā informācijas daļa pieņemot lēmumu par
kustības režīma izvēli, ir redzamā situācija uz ceļa un tās avoti bez seguma un satiksmes rakstura ir arī redzamās brauktuves
vadošās līnijas (uzbēruma šķautnes, segas malas, ass līnija), to novietojums un attiecības. Tātad, drošas satiksmes
nepieciešams priekšnoteikums, bez visa cita, ir arī redzamo ceļa vadošo līniju sniegtās semantiskās informācijas atbilstība
reālajai situācijai, kā arī atbilstošajām etalonsituācijām autovadītāja apziņā (pieredzē) [1]. Informācijai ir jābūt pietiekamai,
savlaicīgai un adekvātai, t.i. – kvalitatīvai.
Līdz ar tehnoloģiju attīstību ir strauji pieaudzis ātrums, un līdz ar to arī nepieciešamo informāciju saturošā posma garums.
Līdz ar attālumu, par kuru autovadītājs izrāda interesi, ir pieaudzis ceļa trases kvalitātes funkciju definīcijas apgabals.
Augstu ātrumu nodrošināšana saglabājot drošu satiksmi nav panākama ar vienīgi uz fizikālām sakarībām pamatotiem
parametru uzlabojumiem. Lai to sasniegtu ceļa trasei jānodrošina kompleksa nepieciešamās informācijas vizuālā, estētiskā
un psiholoģiskā skaidrība.
Satiksmes drošības nodrošināšanā būtiska loma ir redzamībai. Redzamība vertikālajās līknēs ir tieši atkarīga no to rādiusa.
Galvenie nosacījumi, no kuriem ir atkarīga satiksmes drošība un kvalitāte, ir pietiekami šķēršļa uz ceļa un pretimbraucoša
automobiļa (apdzīšanas) redzamības attālumi. Tiem jānodrošina adekvāta vadības lēmuma pieņemšanai nepieciešamās
informācijas saņemšanas iespēju. Līdz ar to, kopā ar braukšanas ātrumu redzamības attālums kalpo kā arguments satiksmes
plūsmas kustības režīma funkcijai, kuras vienmērība ir nepieciešamais nosacījums satiksmes drošībai. Praktiski visas
autoceļu trases projektēšanas procesu regulējošajos normatīvajos dokumentos [LVS190-1, LVS190-3, LVS190-7] norādītās
redzamības nodrošināšanas prasības attiecināmas uz ceļa trases izveidojumu.

Ceļa telpiskā risinājuma novērtēšanas algoritms
Pamatojoties uz secinājumiem par autovadītāja uztveres raksturu šī projekta ietvaros tika izveidots algoritms autoceļa
vizuālās kvalitātes novērtēšanai. Kā noskaidrots, vadības lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju autovadītājs
iegūst no uztvertās situācijas, no kuras 90% tiek saņemta ar redzes uztveres orgāniem. Lai noteiktu projektējamā autoceļa
vizuālo īpašību ietekmi uz autovadītāja darba apstākļiem, un līdz ar to arī uz satiksmes drošību, ir nepieciešams iegūt šī ceļa
attēlu, pie tam pietiekami adekvātu reālajiem novērošanas apstākļiem. Pilnīgi reālu attēlu iespējams iegūt vienīgi novērojot
jau esošu ceļu, taču svarīgi ir ne vien atklāt trūkumus, bet gan tos neradīt, jau ceļu projektējot. Vairāk vai mazāk objektīvi
atrisināt šo problēmu var dažādos veidos - zīmējot perspektīvos attēlus, veidojot ceļa telpiskos modeļus, projicējot tos uz
cilindriskas vai sfēriskas virsmas, uzņemot animāciju no attēliem, kuri iegūti ar iepriekš minētajiem paņēmieniem un pēc
tam iegūtos materiālus novērtējot vizuāli [3], [2], [4], [5].
Tomēr, automobiļa vadīšanas process, un līdz ar to arī tam nepieciešamā informācijas plūsma ir dinamiski procesi. Tāpēc, lai
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iegūtu reālajiem ceļa uztveres apstākļiem pēc iespējas atbilstošāku vērtējamo objektu, šajā gadījumā ir izmantots dinamisks
(2+1 D) perspektīvās projekcijas modelis. Ceļa vizuālo kvalitāti novērtē analizējot pēc projekta datiem iegūtās perspektīvās
projekcijas parametrus, vērtējumu balstot uz kvantitatīvu raksturojumu. Šim nolūkam ir izveidota datorprogramma G68.
Redzamā ceļa attēla kvalitātes analīze pamatota un balstīta uz pētījuma [5] rezultātiem, kurā definētas ceļa redzamā attēla
vadošo līniju liekuma autovadītāja uztveres sliekšņu vērtības attiecīgi:
				KE=810+5.4 s (m--1), 			(1)
				KE=580+2.075 s (m--1), 			(2)
				KE=335+1.2 s (m--1), 			(3)
kur: s – attālums no skata punkta līdz novērtējamajam punktam (m).
Iegūtais algoritms ļauj pārbaudāmā ceļa vizuālās īpašības analizēt gan vērtējot līniju liekuma parametrus, gan arī iegūt
vizuālu subjektīvo novērtējumu.
G68 paredz veikt ceļa trases skaitliskā modeļa transformāciju centrālajā projekcijā, atbilstoši dinamiski mainīgajam skata
punkta novietojumam. Skata punkts, un vienlaicīgi arī projekcijas plakne, tiek pārvietoti pa trajektoriju, kura reprezentē
reālā kustībā esoša autovadītāja skata punkta koordinātes atbilstoši tā visnelabvēlīgākajā novietojumā. G68 darbības
principiālo shēma parādīta 1. attēlā.

1. attēls. Programmas G68 algoritma shēma.

G68 paredz attēlu veidojošās līnijas (ceļa kontūras) liekuma K vērtības aprēķinu kā pieskares pagriešanās ātrumu,
pieskaršanās punktam pārvietojoties pa līkni ar ātrumu v = |ṙ(s)| = 1, kur r = r(s) ir līnijas parametriskais vienādojums.
Liekumu K izsaka ar sakarību:
												(4)
kur: τ - līnijas pieskares vektors.
Kā redzams, lai šādā veidā iegūtu liekuma K vērtību ir nepieciešams zināt ceļa perspektīvā attēla līnijas vienādojumu. Šis
risinājums statiska ceļa attēla analīzei ir aplūkots darbos [3], [4], un aprakstīts ar izteiksmi:

279

Transport

													(5)

kur: u, v, z – ceļa trases vadošo līniju centrālās projekcijas koordinātu funkcijas.
Tomēr, lai šādu pieeju veiksmīgi pielietotu dinamiskai ceļa trases datu apstrādei ir nepieciešams visus ceļa trases risinājumā
izmantotos elementus izteikt vienotā sistēmā (3D), un atklātā parametriskā formā, kas, ievērojot klasiskā ceļa trases apraksta
modeļa neparocīgo raksturu, praktiski nav realizējams.
Programmā G68 liekuma vērtības aprēķinam ir pielietota skaitliska metode, izmantojot attēla līniju veidojošo punktu
koordinātas, kuras iegūtas no projekta datiem, tātad vizuāli adekvātas reāli sagaidāmajām, ar visām tām piemītošajām
plakanas līknes īpašībām. Pēc šīs metodes iegūst liekumu K̂ , kura tuvinājuma pakāpe ir atkarīga gan no attāluma starp
mezglu punktiem (kurš ir atkarīgs no soļa s), gan no izmantotās līnijas liekuma aprēķina metodes diskretizācijas pakāpes.
Tomēr šajā gadījumā nepieciešams norādīt uz to, ka autoceļa trases attēla analīzes gadījumā nav nepieciešams fiksēt liekuma
absolūto vērtību lūzuma vietā, bet gan fiksēt sliekšņa pārsniegšanas faktu, tātad liekuma vērtību kādā attālumā no ekstrēma
vietas. Un šajā gadījumā ir iespējams noteikt liekumu ar nepieciešamo precizitāti.
Dotajā gadījumā attēla līnijas ir uzdotas ar punktu kopām. Ja pieņemam, ka savienojot šos punktus iegūst vizuāli gludu
līniju, kurā nevar izdalīt atsevišķus nogriežņus (kas ir pazīme arī līnijas adekvātumam), tad varam uzskatīt, ka līnijas
garums starp diviem mezglu punktiem ir vienāds ar taisnes nogriežņa, kurš savieno šos punktus, garumu.
2. attēls. Attēla līnijas liekuma K noteikšanas shēma.

Saskaņā ar 2. attēla līnijas tuvinātu liekumu K̂ nosaka pēc sakarības:

													(6)

Algoritms G68 paredz izmantot precīzāku risinājuma metodi, aproksimējot attēla līnijas punktu koordinātes ar C2 gludu
funkciju ô (Satt), kura nodrošina analītisku parametru noteikšanas iespēju. Līnijas atvasinājumi pēc attāluma pa līniju Satt, tiek
vērtēti punktā pi. Pieņemsim, ka ir fiksēti 2n+1 punkti attēla līnijas punkta pi apkārtnē ar aproksimācijas novirzes vektoru
λi, kuru pieņem kā vienmērīgi izkliedētu, neatkarīgu, ar vidējo vērtību 0 un dispersiju σ2. Novirzes vektors ir normāls
attiecībā pret līniju un šajā gadījumā raksturo aproksimācijas kļūdu. Šādi definētas attēla līnijas otrās kārtas aproksimācija
ô (Satt) punkta pi (t.i. pie Satt = Satt Pi) apkārtnē tad izsakāma:
					ô(Satt) = ô’(0) Satt+½ ô’’(0) Satt2+g(Satt) Satt3,				(5)
kur; g(Satt)→0, ja Satt→0.
Ja Satt izsaka kā attālumu starp punktiem pn, tad pie nosacījuma Satt→0, kurš faktiski ir raksturīgs situācijai Katt→∞, kuru
fiksēt ir nepieciešams, aproksimāciju (7) var izteikt:
			pi = ô’(0) |S(p0) - S (pi)|+½ ô’’(0) |S(p0) - S(pi)|2+g(Satt) |S(p0) - S(pi)|3+ λi,			
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Šajā gadījumā parametru ô’(0) un ô’’(0) vērtības iespējams noteikt ar mazāko kvadrātu metodi. Pieņemot, ka plaknes līnija
ir parametrizēta pēc koordinātēm x un y
un, ka tās abi parametri ir kvadrātiskas funkcijas attiecībā
pret S.
Tādā gadījumā atvasinājumus pēc S - x’, x’’, y’ un y’’, var noteikt minimizējot izteiksmes:
		
(8)

													

vai matricu pierakstā:
													(9)

kur:

												(10)

Attēla līnijas liekums K̂ tādā gadījumā ir:									(11)

kur:

G68 algoritmā aprakstītā aproksimācija realizēta pa pieciem attēla līnijas punktiem, t.i. n=2.
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To determine impact of visual properties of the designed or the already existing road on the driver’s work environment,
and, hence, on the traffic safety, it is necessary to obtain this road’s image, thereto, the sufficiently adequate one to the real
observation conditions. The absolutely real image can be obtained only, when observing the already existing road; however,
it is important not only to reveal deficiencies, but also not to create them. Therefore, impact of visual properties needs to
be evaluated already when designing a road. For this, an algorithm is determined to analyze the road’s visual quality. Its
operation is based on regularities established at this thesis. Visual quality of the road alignment is evaluated in conformity
with parameters of the image curvature and their evolution nature, when the viewpoint moves along the determined
trajectory. In conformity with the algorithm, the computer program is prepared, where the tested road is intended to
be evaluated visually, thereto evaluating not the static but the dynamic image. Parallel to the image, graph of the line’s
curvature of the tested image is shown, with the possibility to compare the line’s curvature with the value of the perception
threshold, in conformity with the criterion established in RPI. Simultaneously, data are prepared to create surface of the
line’s curvature function, which allows performing the detailed graphic analysis.
The established analysis algorithm is used in solution of the optimization example. In the example, the road alignment
is defined as the NURB-spline function. Within the framework of the thesis, to secure the NURB-spline description, the
computer program is created. In conformity with the chosen optimization strategy, improvement of visual quality of the
road alignment is made, manipulating with the weight wi change of the support course height, closest to the place of
the observed defect. In this example, the optimal wi value is determined according to correlation of the regression from
the determined resultative features of the freely determined factorial features (wi) with the help of the method of the
smallest squares. The volumetric integral of difference of the surface of the image line’s curvature and that of the satisfactory
curvature was determined as the resultative feature:

													(1)
and the following correlation is established, as the optimization target function:
						

≥0							(2)
Δ

In the test example, the requirement is determined to obtain the image line in conformity with the satisfactory evaluation,
according to the J. Naudžuns criterion.
As a result of the example’s optimization, the value wi, appropriate for the visual quality criteria, was determined and the
corresponding function of the road alignment description was obtained.
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