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Pārskata darbs 

Latvijas minerālās izejvielas:  

īpašību apkopojums 

 Valdis Segliľš, University of Latvia, Gaida Sedmale, Riga Technical University,  

Ilze Vircava, University of Latvia  

Kopsavilkums. Raksts ir veltīts cieto minerālo izejvielu – mālu, 

kvarca smilšu, kaļķakmens un dolomīta –  novērtējumam fāžu 

sastāva un to pārvērtību temperatūras ietekmē, ķīmiskā sastāva 

un tipisko raksturīgo īpašību viedokļa, izmantojot 2010. gada 

periodā iegūtos minerālo izejvielu (mālu, smilšu, dolomīta, kā arī 

kaļķakmens paraugus to atradņu un karjeru vietās Latvijas 

teritorijā. 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. Tie dažādu izmēru iegulās sedz 

gandrīz visu Latvijas teritoriju un ir pielietojami dažādu 

keramikas produktu izstrādei. Ir norādīts uz datu 

inventarizācijas galveno uzdevumu, kas ietver salīdzinoši 

viendabīgu mālu iegulu izpēti, lai atrastu iespējami atšķirīgus (no 

mālu minerālu sastāva viedokļa) resursus, kas ļautu nākotnē 

selektīvi tos iegūt augstvērtīgas produkcijas ražošanai. Papildus 

tika ņemts vērā māla iegulu ģeogrāfiskais izvietojums, lai ar šādu 

pētījumu tiktu aptverta visa Latvijas teritorija un potenciāli būtu 

iespējams izstrādāt perspektīvus risinājumus ne tikai kāda 

novada attīstībai.  

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: 

- 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; 

- raksturīgās īpašības. 

Sakārtojums ir veikts, ievērojot apgabalu secību. 

 

I. IEVADS 

Latvijā sastopamās dabas bagātības ir iedalāmas divās lielās 

grupās: dabas bagātības, kuras veidojas un ir atrodamas uz 

zemes virsmas vai nelielā dziļumā, un tādas, kuras ir apslēptas 

zemes dzīlēs. Pirmās mēs ikdienā praktiski iegūstam un 

izmantojam, bet otras ne vienmēr ir viegli atrodamas un 

pieejamas, un to iegūšanai un izmantošanai ir nepieciešami 

samērā lieli finansiālie resursi. 

Pie pirmās grupas dabas bagātībām ir pieskaitāma mūsu 

augu valsts, t.sk., meţi un uz zemes mītošā dzīvā radība, kā arī 

virszemes ūdeľi un tajos mītošā dzīvā radība. Šīs dabas 

bagātības nepārtraukti un relatīvi ātri atjaunojas. Otrā grupā 

ietilpst cietās minerālās izejvielas, no kurām dominējošie ir 

māli, kā arī kvarca smiltis, kaļķakmens un dolomīts, tostarp arī 

rūdu minerālus saturoši veidojumi, pazemes ūdeľi, sapropelis 

un kūdra, nafta u.c. 

Galvenā dominējošā minerālā izejviela Latvijā ir māli - 

minerālās izejvielas daţādu keramikas produktu izstrādei. Tie 

daţādu apjomu iegulās sedz gandrīz visu Latvijas teritoriju, 

1.attēls. 

 

 

 

1.att. Rūpnieciskai ieguvei piemērotu mālu izplatības areāli 

Apzīmējumi: A – pirmskvartāra māli, B- kvartāra māli. 

 
Māli ir zemjaini ieţi, kas sastāv no ļoti smalkām daļiľām, 

mazākām par 0,002 vai 0,005 mm (pēc daţādu valstu 

klasifikācijas) . To galvenās sastāvdaļas ir mālu minerāli. Māli 

veidojas galvenokārt kristālisko ieţu dēdēšanas procesos, 

visbieţāk no vizlas, un tālāk šīm daļiľām uzkrājoties daţādās 

ūdenstilpēs. No ķīmiskā sastāva viedokļa mālu minerāli satur 

divus dominējošos oksīdus - silīcija SiO2 un alumīnija Al2O3 

oksīdus, kā arī kālija K2O un nātrija Na2O, magnija  MgO un 

kalcija CaO oksīdus, parasti arī dzelzs oksīdus Fe2O3, Fe3O4 

vai getītu FeO(OH),  kas tos nokrāso sarkanus vai brūnus. 

Mālu minerālu slāľainā struktūra un niecīgie māla daļiľu 

izmēri nosaka (attiecīgi) to, ka mālam ir augsts plastiskums 

(laba veidojamība), kā arī tam ir liela virsma, ar kuru savukārt 



Scientific Journal of Riga Technical University  
Material Science and Applied Chemistry 

                                       2011  

_________________________________________________________________________________ Volume 24 

117 

ir saistītas mālu minerālu/mālu augstās adsorbcijas spējas. 

Līdz ar to mālu izmantošana ir daudzveidīga. Tradicionālais 

mālu patērētājs ir daţādu keramikas izstrādājumu raţošana, 

māli ir arī viena no cementa izejvielām. Mūsdienās mālu 

izmantošana ir plašāka. Kā dabīgu nanolīmeľa daļiľu saturošu 

izejmateriālu to pielieto vai arī var pielietot kā saķepšanu 

veicinošu un it sevišķi mehānisko īpašību uzlabojošu piedevu 

maisījumos ar sintētiskām izejvielām jaunu keramikas 

produktu izstrādei. 

Latvijā būvmateriālu un citu keramikas izstrādājumu 

raţošanai izmantojamo mālu iegulas saistās galvenokārt ar 

devona un kvartāra sistēmu nogulumiem. Tās veido illīta māli 

ar nelielu (līdz 20%) kaolinīta un hlorīta (līdz 10%) 

piemaisījumu. It sevišķi sorbentu raţošanai var izmantot arī 

triasa mālus, kuriem ir augsts montmorilonīta saturs un juras 

mālus, ar salīdzinoši augstu kaolinīta saturu, 

augsttemperatūras keramikas raţošanai. 

Mālu ieguves iespējas lielā mērā nosaka pārsedzošo ieţu 

biezums. Latvijā par maksimālo pieļaujamo segkārtas 

(galvenokārt kvartāra nogulumu) biezumu māliem, tāpat kā 

citiem derīgajiem izrakteľiem, uzskata 10 m. Latvijā ieguvei 

piemērotā dziļumā ir sastopami ieţi, kuru vecums nepārsniedz 

vidējo devonu, bet visplašāk ir pieejami jaunākie - kvartāra 

māli. Līdzšinēji veiktie pētījumi norāda uz daţāda vecuma 

mālu plašu izplatību un pieejamību rūpnieciskai izmantošanai 

valsts lielākajā teritorijas daļā. 

Kopumā valstī ir tikušas apzinātas vairāk kā 500 māla 

iegulas, tomēr detalizētāk māli ir pētīti nedaudz vairāk kā 100 

vietās, jo rūpnieciskai ieguvei ir noteikti mālu daudzuma, 

kvalitātes, kā arī ieguves izmaksu ierobeţojumi.  Vēl nesenā 

pagātnē veiktie pētījumi nodrošināja nepieciešamās detalizētas 

zināšanas par 48 mālu atradnēm valstī, no tām 3 atradnes 

cementa raţošanai, 5 – keramzīta un 40 atradnes 

ķieģeļrūpniecības vajadzībām. Kopā šajās atradnēs detalizēti 

bija izpētīti aptuveni 138,1 milj. m
3
 mālu. Turpmākajos gados 

atradľu skaits valstī samazinās, un 2010. gada janvārī valstī 

krājumu bilancē ir iekļautas vien piecas atradnes. Tā atradnē 

Brocēni II Brocēnu novadā māls tiek iegūts cementa 

raţošanai, bet pārējās četrās atradnēs - Liepā (Priekuļu 

novads), Lielaucē (Auces novads), Samiľos (Gulbenes 

novads) un Progress/Spartaks (Ozolnieku novads) 

tradicionālās keramikas, ķieģeļu un krāsns podiľu raţošanai. 

Minētajās atradnēs ir pieejami izmantošanai un detalizēti 

izpētīti 51,8 milj. m
3 

mālu (A kategorija) un vēl 58,5 milj. m
3 

mālu novērtētu krājumu (N kategorija). 

 Ir viegli pamanīt negatīvu tendenci izpētīto krājumu 

dinamikā – tie saglabājas aizvien mazākā izpētīto atradľu 

skaitā un likumsakarīgi – samazinās arī krājumu kopējais 

daudzums. Tendencei ir vairāki iemesli, starp kuriem ir ne 

tikai ilgstošais raţošanas apsīkums valstī, bet arī zemes 

lietojuma un īpašumtiesību izmaiľas, tomēr nozīmīgākais ir 

zināšanu novecošanās un neatbilstība mūsdienu industrijas 

vajadzībām. Šobrīd zināšanas par māla atradnēm, derīgā 

izrakteľa īpašībām un kvalitāti ir neatbilstošas mūsdienīgu 

tehnoloģiju ieviešanai un, pats svarīgākais, to izstrādei jaunu 

produkcijas veidu raţošanai. 

Iepriekšminētais noteica, ka Valsts pētījumu programmas 

NatRes ietvaros projektā „Zemes dzīles” tiks uzsākti 

iepriekšzināmo māla iegulu pētījumi ar mērķi novērtēt 

potenciāli perspektīvu mālu apzināšanu jaunu progresīvu 

tehnoloģiju izstrādei un to rūpnieciskai izmantošanai nākotnē. 

Tādēļ 2010. gadā tika veikta iepriekšzināmo daudzu simtu 

māla iegulu ģeoloģisko pētījumu atkārtota izvērtēšana. 

Detalizēti tika vērtēti dati par iepriekšējos gados pētītajām 42 

iegulām un 89 māla atradnēm, par vērtēšanas kritērijiem 

nosakot segkārtas biezumu (un tās attiecība pret derīgā slāľa 

biezumu), gruntsūdeľu dziļumu, piekļuvi, karbonātu un dzelzs 

savienojumu piejaukumu, mālu minerālā un granulometriskā 

sastāva variācijas, kā arī minimālos resursus, kas būtu ap 100 

tūkst. m
3
 (nelielas raţošanas jaudas raţotnei uz ekspluatācijas 

laiku līdz pilnīgai rekonstrukcijai).  

 

 
           2.att. 2010. gadā pētītās māla iegulas.  

Apzīmējumi: kvartāra māla iegulas – Planči (1), Skaľkalne (2), Baikas (3), Pavāri (4), Salmiľi (5), Āne (6), Progress (7), Prometejs (8), Ugāle (9), Apriķi 

(10), Laţa (11), Sātiľi (12), Ceplīši (Lutriľi (13), Brocēni (II) (14), Lielauce (15); devona māla iegulas- Tūja (16), Liepa (17), Kuprava (18); juras mālu 
iegula – Strēļi (19).  
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3.att. 2010. gadā pētītās kvarca smilšu, kaļķakmens un dolomīta iegulas. 

Apzīmējumi: kvarca smilšu iegulas – Rudbārţi (1), Bāle- Bērziľi (2), kalķakmens atradne – Kūmas (3); Kalnciema dolomīta iegula (4) un Aiviekstes 
(Kreisais krasts) (5), Kranciema (6). Atradnes. 

 

Datu inventarizācijas galvenais uzdevums bija noteikt 

iespējas salīdzinoši viendabīgās iegulās atrast iespējami 

atšķirīgus (no mālu minerālu sastāva viedokļa) resursus, kas 

ļautu nākotnē selektīvi tos iegūt augstvērtīgas produkcijas 

raţošanai. Papildus tika ľemts vērā māla iegulu ģeogrāfiskais 

izvietojums, lai ar šādu pētījumu tiktu aptverta visa Latvijas 

teritorija un potenciāli būtu iespējams izstrādāt perspektīvus 

risinājumus, ne tikai kāda novada attīstībai. 

Iepriekšēji minētā pieeja ļāva izdalīt 25 perspektīvākās māla 

iegulas un tika veikta to fiksācija un fiziskā stāvokļa 

novērtēšana dabā, tika veikta kontroles urbšana un papildus 

zondēšana, bet no 19 iegulām tika ievākti paraugi mālu 

detalizētām laboratoriskām pārbaudēm. Atkārtoti pārbaudītās 

māla iegulas aptver kā pamatieţu, tā ar kvartāra mālus, un tās 

ģeogrāfiski aptver visu valsts teritoriju (2. attēls). 

Papildus tika pētītas arī daţu citu ļoti svarīgu derīgo 

izrakteľu īpašības, apsekojot to iegulas dabā un novērtējot 

potenciālās iespējas to ieguves atjaunošanai vai uzsākšanai. Tā 

tika novērtētas kvarca smilšu iegulas Bālē (Bāle–Bērziľi) un 

Rudbārţos, kā arī kaļķakmens ieguve Kūmu atradnē, bet 

dolomīta – Kalnciema (II) iegulā un Aiviekstes (Kreisais 

krasts) un Kranciema atradnēs. Pētīto iegulu un atradľu 

izvietojums ir atspoguļots 3. attēlā.  

Datu apkopojums ir veikts sekojošā secībā: rentgena fāţu un 

diferenciāli termiskā analīze, ķīmiskā analīze, raksturīgās, 

tehnoloģijai svarīgās, īpašības. Apkopojums ir veikts, ievērojot 

Latvijas iedalījumu piecos apgabalos - Vidzeme, Latgale, 

Kurzeme, Zemgale un Rīga. 

II. VIDZEME 

Rentgena fāţu analīzes rezultātā iegūtie rezultāti, kā arī daţu 

šī apgabala mālu fotogrāfijas ir parādīti 4. līdz 14. attēlā. 

Ľemot vērā to, ka Latvijas mālu kvalitatīvais fāţu 

(mineraloģiskais) sastāvs ir līdzīgs, rentgenogrammās 

identificēto fāţu apzīmējumu skaidrojumi ir doti tikai pie 

pirmā attēla. 

 
4.att. Baikas iegulas mālu rentgenogramma (paraugs no 2,0 m dziļa urbuma)  

Apzīmējumu paskaidrojumi: I – Illīts K(AlFe)2AlSi3O10(OH)2·H2O; K – Kaolinīts Al2Si2O5(OH)4; Q – Kvarcs SiO2; L – Mikroklīns vai Ortoklazs 

KAlSi3O8; C – Kalcīts CaCO3; D – Dolomīts CaMg(CO3)2; G – Getīts Fe+3O(OH); H – Hematīts Fe2O3. 
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5.att. Liepas karjera mālu rentgenogrammas: a) zaļgani-pelēkie māli, b) sarkanīgi-brūnie māli. 

 

 
6.att. Pavāru iegulas mālu rentgenogramma (paraugs no 2,5m dziļa urbuma). 
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7.att Liepas karjera sarkanīgibrūnie māli. 

 

 
8.att Liepas karjera zaļgani pelēkie māli. 

 

9.att Pavāru iegulas māli. 
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10.att. Planču iegulas mālu rentgenogramma (paraugs no 1,5m dziļa urbuma). 

 

 

11.att. Planču atradnes māli. 

 
12.att. Skaľkalnes iegulas mālu rentgenogramma (paraugs no 1,5m dziļa urbuma). 
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13. att. Tūjas mālu karjera (pelēko) mālu rentgenogramma. 

 

 
14.att. Tūjas mālu karjera (sarkanīgo) mālu rentgenogramma.  

 

1. TABULA 

MĀLU GRANULOMETRISKAIS SASTĀVS UN PLASTICITĀTES SKAITLIS 

Iegula vai 

atradne 

Ģeoloģiskais 

vecums 

Parauga 
ieguves 

dziļums, m 

Pamatfrakciju saturs, % 
Plasticitātes 
skaitlis (pēc 

Aterberga) 
Smilts 

> 0,05 mm 

Aleirītu 

0,05-0,005 mm 

Māla 

<0,005 mm <0,002mm 

Baikas Kvartārs ~ 2  - - - - 14 

Liepa, 
sarkanīgibrūnie 

Devons karjers  19,0 35,4 45,6 33,6 17 

Liepa, 
zaļganipelēkie 

Devons karjers  1,1 22,9 76,0 47,2 19 

Pavāri Kvartārs ~ 2,5  - - - - 13 

Planči Kvartārs ~ 2,5  - - - - 19 

Skaľkalne Kvartārs ~ 2,8  - - - - 16 

Tūja Devons karjers 27,4 39,8 32,8 - 12 

 
Mālu granulometriskais sastāvs (pamatfrakciju saturs) un 

plasticitātes skaitlis (noteikti saskaľā ar DIN 18122 un 18123) 

parādīti 1.tabulā.  

Apdedzinātas mālu keramikas raksturīgās īpašības 

(noteiktas saskaľā ar LVS EN 63-2:2001) dotas 2.tabulā. 

Planču iegulas mālu ķīmiskais sastāvs ir dots 3. tabulā. Bāles 

kvarca smilšu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs - 4.un 5. 

tabulā. 
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2.TABULA 

APDEDZINĀTU MĀLU KERAMIKAS RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS  

Iegulas un 

atradnes/karjera 

nosaukums 

Raksturīgā īpašība 

Apdedzināšanas temperatūra,0C 

950 1000 1050 1100 

Baikas 

Ūdens uzsūce,% 14,8 14,4 14,2 13,0 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,86 1,88 1,90 1,97 

Pilnais sarukums,% 2,4 2,7 2,8 3,01 

Liepa,sarkanīgi-brūnie 

māli 

Ūdens uzsūce,% 13,1 11,8 9,3 6,9 

Šķietamais blīvums, 

g/cm3 
1,92 1,94 2,06 2,11 

Pilnais sarukums,% 4,8 5,5 8,3 9,3 

Liepa, zaļgani pelēkie 
māli 

Ūdens uzsūce,% 7,9 4,3 0,4 0,3 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 2,13 2,32 2,38 1,78 

Pilnais sarukums,% 8,0 10,8 11,5 5,3 

Pavāri 

Ūdens uzsūce,% 14,7 13,8 13,2 11,0 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,91 1,93 1,95 1,99 

Pilnais sarukums,% 3,2 3,5 4,8 9,8 

Planči 

Ūdens uzsūce,% 14,8 14,4 13,5 12,4 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,87 1,88 1,90 2,03 

Pilnais sarukums,% 3,3 3,6 4,2 4,8 

Skaľkalne 

Ūdens uzsūce,% 17,8 17,2 17,0 15,3 

Šķietamais blīvums, 

g/cm3 1,82 1,84 1,86 1,90 

Pilnais sarukums,% 2,2 2,3 2,6 5,5 

Tūja 

Ūdens uzsūce,% 17,6 16,5 14,9 11,8 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,69 1,73 1,77 1,88 

Pilnais sarukums,% 5,2 5,6 6,0 8,4 

 

3.TABULA 

PLANČU MĀLU IEGULAS ĶĪMISKĀS ANALĪZES REZULTĀTI  

Karsēšanas zudumi Ķīmiskais sastāvs, oksīdu mas.% Summa 
Precizitāte,  

abs.% 

4000C 10000C SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 TiO2 Na2O K2O 
99,53 0,1-0,5 

2,22 2,38 73,56 10,43 0,57 1,88 4,06 0,53 0,26 3,64 

 

4. TABULA 

BĀLES SMILŠU ĶĪMISKAIS SASTĀVS 

Oksīdu saturs, mas.d. Karsēšanas zudumi 

SiO2 CaO MgO K2O Na2O  Al2O3 Fe2O3  TiO2 4000C  10000C  

98.2 0.05 0.08 0.01 0.05 0.03 0.15 0.01 0.09 0.01 0.64 0.02 0.15 0.02 0.07 0.01 0.500.05 0.300.05 
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5.TABULA 

BĀLES SMILŠU GRANULOMETRISKAIS SASTĀVS 

Graudu izmērs, 

mm 

Frakciju daudzums, 

mas.% 

> 1 0,85 

0.71 - 1 1,46 

0.5 – 0.71 6,00 

0.355 – 0.5 15,43 

0.25 – 0.355 30,21 

0.18 – 0.355 36,06 

0.125 – 0.18 6,74 

0.09 – 0.125 1,73 

0.063 – 0.09 0,42 

< 0.063 0,25 

II. LATGALE 

Šajā apgabalā ir apsekots Kupravas mālu karjers daţādos 

karjera laukos un paraugu ľemšanas dziļumos. Ģeoloģiskā 

griezuma precizēšanai un paraugu noľemšanai ir veikti urbumi 

karjeram piegulošos slāľos. Karjeru pētīto lauku skaitliskie 

apzīmējumi un urbumu numuri ir parādīti sekojošās 

novietojuma shēmās. 

Kupravas mālu rentgena fāţu analīzes rezultāti doti 

16.attēlā. 

Kupravas mālu (3., 6., 10.,12. lauks) raksturīgās īpašības 

dotas  6.- 7. tabulā. 

Kupravas mālu keramikas 3., 6., 10.,12. parauga raksturīgās 

īpašības, kā arī ķīmiskās analīzes rezultāti doti  8.-11. tabulā.  

 

 

 

 

 
 

15.att. Apsekotie Kupravas mālu karjera lauki un mālu paraugu ľemšanas urbumi. 
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16.att. Kupravas mālu karjera daţādu urbumu mālu rentgenogrammas.  

 

 

 

17.att.  Kupravas karjera tipiskākie māli. 
 

 

6.TABULA  

KUPRAVAS MĀLU PARAUGU APRAKSTS, GRANULOMETRISKAIS SASTĀVS UN PLASTICITĀTES SKAITLIS 

Parauga 

Nr. 

Paraugu sākotnējais  
apraksts 

Pamatfrakciju saturs,% 

>0,05mm 

(smilts) 

0,05-0,005 mm 

(aleirītu) 

<0,005 mm 

(māla) 

3. (3m) 

Sarkanbrūns māls ar  
smilšu un akmeľainu 

graudu klātieni 

61,12 2,08 36,08 

6. (1,7 m) 55,50 4,68 40,00 

10. (2,8m) 65,44 6,56 28,00 

12. (2,2 m) 58,68 6,92 34,40 

Konuss Sarkanbrūns, jūtami 
mālains 

1,7 23,5 74,80 
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7. TABULA. 

MĀLU IEJAUCAMAIS ŪDENS DAUDZUMS (VEIDOŠANAS MITRUMS), 

PLASTICITĀTE 

Parauga 

numurs 

Iejaucamais 

ūdens (%) 

Plasticitātes apakšējā 
robeţa (ūdens 

saturs,%) 

3. 14,40 11,42 

6. 13,10 10,88 

10. 17,05 11,86 

12. 16,17 12,34 

8. TABULA.   

KERAMIKAS PARAUGU ŢĀVĒŠANAS  

UN PILNAIS SARUKUMS 

Parauga 

numurs 

Ţāvēšanas 
sarukums 

(%) 

Pilnais 

sarukums 
(%) 

(900 0C) 

Pilnais 
sarukums 

(%) 

(1150 
0C) 

3. 2,3 2,4 2,6 

6. 1,5 1,6 1,7 

10. 2,6 2,7 2,9 

12. 2,0 2,1 2,3 

9. TABULA 

KERAMIKAS PARAUGU TILPUMA MASA 

Parauga 

numurs 

Vidējā tilpuma masa, g/cm3 

900 0C 950 0C 1000 0C 1050 0C 1100 0C 1150 0C 

3. 1,89 1,84 1,86 1,83 1,89 2,00 

6. 1,90 1,89 1,87 1,84 1,88 2,10 

10. 1,90 1,87 1,93 1,84 1,89 2,04 

12. 1,90 1,88 1,87 1,86 1,85 2,02 

 

10. TABULA 

KARAMIKAS PARAUGU ŪDENS UZSŪCE 

Parauga 
numurs 

Vidējā ūdens uzsūce, % 

900 0C 950 0C 1000 0C 1050 0C 1100 0C 1150 0C 

3. 15,21 16,41 16,13 15,07 13,68 11,33 

6. 14,72 15,20 15,24 14,25 12,43 8,43 

10. 14,19 15,52 14,74 14,58 13,11 8,53 

12. 14,49 15,71 15,51 14,73 13,77 8,98 

 

11. TABULA 

KUPRAVAS MĀLU ĶĪMISKĀS ANALĪZES REZULTĀTI (ANALĪZES VEIKTAS PĒC METODIKAS LVS EN 196-2) 

Parauga 
Nr. 

Apraksts 

Ķīmiskā analīze, pamatkomponentes % (DIN 51070) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
Karbonātis-
kums,  CO2 

Kopējie 
karsēš.zudumi 

1000  0C 

1. 

Sarkanbrū- 

nais augšējais 

slānis 

51,85 16,93 8,91 4,87 11,83 

2. 
Violetais 

apakšējais slānis 
53,42 17,07 8,43 3,67 10,58 

3. 

Vidējs paraugs 

visā atseguma 

augstumā 

52,26 16,20 8,18 5,62 11,82 

 

IV. KURZEME 

Šajā apgabalā tika apsekotas sekojošas mālu un smilšu 

iegulas: Apriķu, Ceplīšu (Lutriľu), Laţas, Prometeja, Strēļu un 

Ugāles. Ir jāatzīmē, ka Strēļu iegulā pētīti juras māli, kas ir 

izcili reti Latvijas teritorijā; ir dotas to rentgenogrammas un 

diferenciāli termiskās analīzes līknes. 

Apriķu mālu divu slāľu rentgenogrammas dotas 18. un 19. 

attēlā, diferenciāli termiskās analīzes līkne – 20. attēlā. 

Apriķu māla iegulai piegulošās Laţas iegulas mālu 

rentgenogramma, DTA līknes, kā arī mālu paraugi – 21. līdz  

23. attēlā. 

Prometeja iegulu māla fāţu sastāvs ir parādīts 24.attēla 

rentgenogrammā. Strēļu (juras vecuma) iegulas mālu 

rentgenogramma un diferenciāli termiskās analīzes līknes 

dotas 25. un 26. attēlā. 

Ugāles mālu rentgenogramma un vizualizācijas foto – 28. 

un 29. attēls. Kurzemes apgabala mālu un apdedzinātu mālu 

keramikas raksturīgās īpašības apkopotas 12. un 13.tabulā. 

Daţu raksturīgo un plašāk izplatīto mālu iegulu ķīmiskās 

analīzes rezultāti apkopoti 14.tabulā.  
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12. TABULA 

MĀLU GRANULOMETRISKAIS SASTĀVS UN PLASTICITĀTES SKAITLIS 

Iegula 
Ģeoloģiskais 

vecums 
Parauga ieguves 

dziļums, m 

Pamatfrakciju saturs, % 

Plasticitātes 

skaitlis (pēc 
Aterberga) 

Smilts 

> 0,05 mm 

Aleirītu 

0,05-0,005 mm 

Māla 

<0,005 mm 
<0,002mm 

t.sk. 

Apriķi Kvartārs ~ 3 m 2,12 33,08 64,80 61,10 27 

Ceplīši (Lutriľi) Kvartārs ~ 1,5 m - - - - 14 

Laža Kvartārs ~ 3 m 1,33 8,67 90,00 63,60 29 

Prometejs Kvartārs ~ 4 m 4,30 16,50 79,20 46,40 22 

Strēļi Jura ~ 2,5 m 20,12 29,48 50,40 40,00 - 

Ugāle (Usma) Kvartārs ~ 4 m 1,03 18,17 80,80 57,60 27 

 

 

 

13. TABULA 

APDEDZINĀTU MĀLU KERAMIKAS RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS  

Iegulas/karjera 

nosaukums 

Raksturīgā īpašība Apdedzināšanas temperatūra,0C 

950 1000 1050 1100 

Apriķi 

 

Ūdens uzsūce,% 14,8 14,4 14,2 13,0 

Šķietamais blīvums, 

g/cm3 1,86 1,88 1,90 1,97 

Pilnais sarukums,% 12,5 12,7 13,5 15,0 

Ceplīši (Lutriľi) Ūdens uzsūce,% 18,6 18,4 15,4 3,5 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,67 1,69 1,77 2,36 

Pilnais sarukums,% 9,6 10,0 10,8 16,0 

Laža 

 

Ūdens uzsūce,% 15,9 14,7 6,5 0,6 

Šķietamais blīvums, 

g/cm3 1,67 1,68 1,74 1,75 

Pilnais sarukums,% 7,8 7,9 10,2 10,3 

Prometejs Ūdens uzsūce,% 14,8 14,4 13,5 12,4 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,87 1,88 1,90 2,03 

Pilnais sarukums,% 6,0 7,2 8,0 13,5 

Strēļi 

 

Ūdens uzsūce,% 17,8 17,2 17,0 15,3 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,82 1,84 1,86 1,90 

Pilnais sarukums,% 2,2 2,3 2,6 5,5 

Ugāle (Usma) Ūdens uzsūce,% 17,6 16,5 14,9 11,8 

Šķietamais blīvums, 

g/cm3 1,69 1,73 1,77 1,88 

Pilnais sarukums,% 8,6 8,8 9,7 19,5 
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14.TABULA 

APRIĶU,  LAŢAS UN UGĀLES MĀLU ĶĪMISKĀS ANALĪZES REZULTĀTI, MAS. % 

(ĶĪMISKĀS ANALĪZES VEIKTAS SASKAĽĀ AR STANDARTU LVS EN 196-2) 

Paraugs 

 
Komponentes 

Laţa  Apriķi Ugāle 
Precizitāte 

± absol. % 

Karsēšanas zudumi 400ºC 3.20 2.56 0,3 0,5 

Karsēšanas zudumi 

1000ºC 
9.64 9.69 

10,24 
0,5 

SiO2 46.48 52.52 45,94 0,5 

Al2O3 18.74 15.62 16,94 0,5 

CaO 6.62 6.93 6,62 0,5 

MgO 3.25 2.56 4,62 0,5 

Fe2O3 7.06 5.76 6,75 0,1 

TiO2 0.59 0.53 0,61 0,1 

Na2O 0.41 0.42 0,48 0,1 

K2O 3.62 3.40 4,34 0,1 

Summa 99.61 99.99 99,74 - 

 

 

 
18.att. Apriķu iegulas mālu parauga (no 1 m dziļa urbuma) rentgenogramma.   

 

 

 
19.att. Apriķu iegulas mālu parauga (no 3m dziļa urbuma) rentgenogramma.  
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20.att. Apriķu māla (paraugs no 3m urbuma) termiskās analīzes (DTA) un svara zudumu līknes. 

 

 
 

 

 

 
21.att. Laţas māla (paraugs no  3m dziļa urbuma) rentgenogramma. 
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22.att. Laţas māla (paraugs no  3 m dziļa urbuma) diferenciāli termiskās analīzes un svara zudumu līknes. 

 

 

 

 

 
23.att.  Laţas iegulas tipiskāko mālu paraugi. 
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24.att. Prometeja iegulas māla (paraugs no  4 m dziļa urbuma) rentgenogramma. 

 

 
25.att. Strēļu (juras perioda) iegulas mālu rentgenogramma: M- montmorilonīts MgO.Al2O3.5SiO2.xH2O , pārējie apzīmējumi sk. pie 1.attēla. 

 

Sample temperature/°C200 400 600 800

TG/%

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

HeatFlow/µV

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Mass variation : -1,672 %

Mass variation : -4,219 %

129,52

165,08

203,17

342,86

388,57

419,05

537,14

885,08

Figure:

20.09.2010 Mass (mg): 68,021

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: mali_streln_V5_visv

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo

  
 

26.att. Strēļu iegulas mālu (paraugs no  2,5 m dziļa urbuma) diferenciāli termiskās analīzes un svara zudumu līknes. 
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27.att.  Strēļu iegulas (juras perioda) māli. 
 

 

 
 

 

 
 

28.att. Ugāles (Usmas) iegulas māli. 
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29.att. Ugāles (Usmas) iegulas māla (paraugs no  4m dziļa urbuma) rentgenogramma. 

 

 

15. TABULA 

SKUDRAS  UN RUDBĀRŢU IEGULU SMILŠU ĶĪMISKAIS SASTĀVS, MAS.% 

Komponentes Skudras  Rudbārţi „Pīlādţi” 

 

Kars. zud. 

4000C 
Kars. zud. 

10000C 

 

 

0.600.05 
 

0.270.05 

 

 

0.05 
 

0.05 

SiO2 

CaO 

MgO 

K2O 

Na2O 

Al2O3 

Fe2O3 

TiO2 

98.6 0.05 

0.05 0.01 

0.05 0.03 

0.10 0.01 

0.07 0.01 

0.52 0.02 

0.15 0.02 

0.11 0.01 

98.7 0.05 

0.09 0.01 

0.10 0.03 

0.1 10.01 

0.06 0.01 

0.73 0.02 

0.18 0.02 

0.18 0.01 

 

Divu juras perioda kvarca smilšu paraugu ķīmiskais un 

granulometriskais sastāvs ir doti 15. un 16. tabulā. 
 

16.TABULA 

SKUDRAS IEGULAS SMILŠU GRANULOMETRISKAIS SASTĀVS, MAS.% 

Graudu izmērs, 

mm 

Skudras 

> 1mm 0.48 

0.71 – 1 1.57 

0.5 – 0.71 14.75 

0.355 – 0.5 46.92 

0.25 – 0.355 16.46 

0.18 – 0.355 12.20 

0.125 – 0.18 4.93 

0.09 – 0.125 1.80 

0.063 – 0.09 0.61 

< 0.063 0.28 

 
17. TABULA 

KŪMAS KAĻĶAKMENS ATRADNES UN DŢŪKSTES MERĢEĻA IEGULAS 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS, MAS.% 

Sastāva rādītāji 
Kūmas 

kaļķakmens 
Dţūkstes 
merģelis 

Karsēšanas zudumi 400°C - 0,64 

Karsēšanas zudumi1000°C 41,03 37,87 

Nešķīstošais atlikums 
(smiltis+mālvielas) 

2,89 - 

SiO2 šķ. 2,56 13,26 

Me2O3 1,44 4,77 

CaO 44,70 25,87 

MgO 5,76 16,15 

Summa 98,38 - 

Fe2O3 - 0,85 

Na2O - 0,03 

K2O - 0,1 

CaCO3 79,82 - 

MgCO3 12,10 - 

Mālvielu saturs 12,61 - 

 

Apsekoto karbonātus saturošo ieţu, Kūmas kaļķakmens 

atradnes un Dţūkstes merģeļa iegulas, ķīmiskais sastāvs dots 

17. tabulā. 

V. ZEMGALE 

Šajā apgabalā ir veikta šobrīd izmantojamā Spartaka (Ānes) 

karjera māla fāţu un ķīmiskā sastāva analīze, 30. attēls, 

18.tabula. 

Spartaka (Ānes) karjera mālu ķīmiskais sastāvs un 

apdedzinātu mālu keramikas īpašības dotas 18. un 19. tabulā. 
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30.att.. Spartaka/Ānes karjera mālu rentgenogramma. 

 
18.TABULA 

SARTAKA (ĀNES) MĀLU ĶĪMISKĀS ANALĪZES REZULTĀTI  

Karsēšanas zudumi Ķīmiskais sastāvs, oksīdu mas.% Summa Precizitāte,  abs.% 

4000C 10000C SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 TiO2 Na2O K2O  

99,58 

 

0,1-0,5 1,42 10,02 51,82 14,69 8,27 2,52 5,47 0,59 0,53 3035 

 

19.TABULA 

APDEDZINĀTU  

SARTAKA (ĀNES) MĀLU KERAMIKAS RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS  

Atradnes/karjera 

nosaukums 
Raksturīgā īpašība 

Apdedzināšanas temperatūra,0C 

950 1000 1050 1100 

 

Spartaka (Ānes) 

Ūdens uzsūce,% 4,82 16,75 114,38 0,5 

Šķietamais blīvums, 
g/cm3 1,68 1,70 1,77 2,24 

Pilnais sarukums,% 6,26 6,42 6,78 3,45 

Mālu plasticitātes skaitlis (pēc 
Aterberga) 

17 

 

VI. RĪGAS APGABALS 

No apsekotajām minerālajām izejvielām šajā apgabalā ir 

pieminams Kranciema dolomīts, kuram ir noteikts ķīmiskais 

sastāvs (kas norādīts 20. tabulā) un dots diferenciālās 

termiskās analīzes līknes temperatūru diapazonā no 100
0
C līdz 

1000
0
C, 31.attēls. Kranciema dolomīta paraugs – 32. attēls. 

20. TABULA 

KRANCIEMA DOLOMĪTA ĶĪMISKAIS SASTĀVS, MAS. D. 

Noteiktie rādītāji 
Kranciema 

dolomīts 

Karsēšanas zudumi, 
10000C  

41,11 

Nešķīstošais atlikums 7,20 

Noteiktie rādītāji 
Kranciema 
dolomīts 

(smilts un mālvielas) 

CaO 21,96 

MgO 12,47 

SiO2šķ. 3,20 

Me2O3 2,09 

Summa 88,03 

CaCO3 39,21 

MgCO3 26,19 

Mālvielu saturs 6,01 

Hidrauliskuma 
modulis 

6,51 

In
te

n
s
it

ā
te

 (
n

o
s
a

c
.v

ie
n

.)
 



Scientific Journal of Riga Technical University  
Material Science and Applied Chemistry 

                                       2011  

_________________________________________________________________________________ Volume 24 

135 

 
31.att. Kranciema dolomīta diferenciāli termiskās analīzes un svara zudumu līknes. 

 

 

 

 
32.att. Kranciema dolomīta paraugs. 

VI. KOPSAVILKUMS 

Šajā datu apkopojumā ir doti eksperimentālie rezultāti, 

galvenokārt par mālu, kā arī kvarca smilšu un daţu karbonātus 

saturošo minerālo izejvielu raksturojumu no to mineraloģiskā 

un ķīmiskā sastāva viedokļa, kā arī dots ieskats par šo 

izejvielu raksturīgām īpašībām pēc to termiskās apstrādes 

temperatūru diapazonā no 20
0
C līdz 1000 

0
C.  

Ir parādīts, ka dominējošā minerālā izejviela Latvijā ir 

viegli kūstošie, mālainos minerālus illītus (ar nelielu citu 

mālaino minerālu - kaolinīta, smektītu - piejaukumu) saturošie 

māli. Kā pavadošie minerāli mālos ir kvarca smiltis, laukšpati 

un karbonātus saturošie minerāli (kalcīts un dolomīts), kā arī 

dzelzi saturošie minerāli – getīts un hematīts. Katrs no šiem 

minerāliem dominē kādā no trijām raksturīgajām mālu 

frakcijām. Līdz ar visai diferencēto fāţu attiecību mālos, 

ķīmiskās analīzes rezultātā noteikti divi dominējošie oksīdi 

SiO2 un Al2O3, kuru savstarpējās attiecības mainās visai plašās 

masas attiecībās, kā arī daţāda CaO, MgO oksīdu, kā arī K2O 

un Na2O u.c. mazāk svarīgu oksīdu klātiene. 

Mālos ietilpstošo dominējošo frakciju, smilts, aleirītu un 

mālvielu klātiene (un šajās frakcijās pārstāvēto minēto 

minerālu klātiene), daţādās mālu atradnēs svārstās plašās 

robeţās. Dominējošā mālaino minerālu (illītu) klātbūtne 

daţādos mālos ir ļoti diferencēta un svārstās robeţās no 32 

līdz 90%; attiecīgi mainās arī pārējo frakciju (smilts un 

aleirītu) saturs. Šo triju frakciju masas savstarpējās attiecības 

ir galvenokārt tās, kas nosaka mālu pielietojumu tā vai cita 

keramikas produkta raţošanai, piemēram, keramzīta vai blīvas 

saķepošas (klinkera) keramikas, daţādas porainības pakāpes 

celtniecības materiālu vai keramikas sorbentu/filtru u.c. 

keramikas produktu izstrādei. 

Relatīvi plaši Latvijā  ir sastopamas arī smiltis, no kurām 

reāla ievērība saistībā ar stikla vai stiklveida materiālu 

raţošanu ir tikai kvarca (ar SiO2 saturu ne mazāku par 95-99% 

un Fe2O3 mazāku par 0,05 %) smiltīm ar noteiktu dominējošo 

graudu izmēriem, kas sastāda ap 10...12 m. Pie šādām 

smiltīm pieder daţas iegulas Kurzemē (Skudras un Rubdbārţu 

/Pīlādţu iegulas), kā arī Vidzemē, Bāles smiltis. 

Saistībā ar karbonātus saturošām minerālām izejvielām, 

kaļķakmeni, dolomītu un merģeli, ir jāatzīmē to nozīme 

diferencētu saistvielu produktu izstrādē, piemēram, 

romāncementa izstrādei, pielietošanai seno ēku restaurācijai. 

Datus par minerālajām izejvielām izstrādāja: Gerda 

Gaidukova, Inta Igaune Blumberga, Artūrs Korovkins, Lauma 

Lindiľa Maija Matroze, Māris Rundāns, Janīna Sētiľa, 

Fjodors Slabkovskis, Ingunda Šperberga, Ruta Švinka, Inta 

Timma, Inta Vītiľa. 

Foto: V.Švinka 




