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Mals ne tikai ķieģelie
Pētnieki piedāvā no Latvijas māla ražot unikālus produktus
JAUNI MĀLA PIELIETOJUMI
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māla granulas mājdzīvniekiem,
kas novērš smaku,

2. porainas granulas ūdens attīrīšanai,
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Latvijas māls tā sastāvā esošā illīta dēl ir !oti labi piemērots
kosmētikai.

Zinātnieku grupa izstrādājusi mala granulas mājdzīvnieku
dabisko vajadzibu nokārtošanai, kas novērš smaku.

ULDIS GAAUDIŅŠ

Pētnieku sasniegumi.

Vairāk neka 80 Latvi
jas Universitātes (LU) un
Rīgas Tehniskas univcrsi·
tates (RTU) pētnieku, dar
bojoties valsts atbalstītas
pētljumu programmas 17
pētnieclbas virzienos, čet·
ru gadu ilgajā petījumā iz·
pētljuši Latvijas mala ie·
gulas, māla sastāvu, izvei·
dojuši no šā derīgā izrak

teņa

jaunus produktus
un to ražošanas tehnolo·

ģijas. Pētnicki izveidojuši
labu pamatu mala izman
tošanai augstu pievieno·
t:is vērtības produktu ra
žošanai no Latvijas māla.
Nakamais solis- ražošana
un eksports

Māla ir daudz,
izmanto maz

Latvija, rēķinot uz vie·
nu cilvēku. ir ar mālu vie·
na no visbagatakajam Ei
ropas valstīm. Tomēr māls
kā der īgais izraktenis vis·
vairāk pētīts padomju lai·
kā, kad to izmantoja dre·
nu cauruļu, ķieģeļu, ke-

ramzīta un sī kplastikas
ražošanai. Pēc valsts ne·
atkarības atgüša nas, kad
māla izmantošana büv
materialiem dārgo izmak
su, tostarp atpalikušo teh
noloģiju dēļ, tikpat kā ap
stājusies.
Māls Latvijā ir ļoti
daudzveidīgs, tomēr no
tā ražo vien tradiciona

lus produktus - keramzī
tu, ķieģeļus un podus. Tur·
klat tiem ir ierobežots vie

tējais patēriņš un eksporta
tirgus. Paradokss ir māla
imports no Lietuvas Lat
gales keramiķu vajadzī
bām.
Šā iemesla dēl vairāku
pētnieku entuziastu ro
sināta pirms četriem ga
diem sakta valsts pētīju·
mu programma "jaunu
tchnoloģiju izstrādašana
inovatlvu produktu radī
šanai no Latvijas zemes
dzīlu resursiem". Tas mēr
ķis ·- izveidot jaunas teh
noloģijas inovatīvu pro
duktu radīšanai un to ra
žošanas tehnoloģiju iz
str:idei- ir sasniegts.

Projekta vadīti1js LU
profesors Valdis Scgliņš ar
savu komandu pētīja da
žāda ģeoloģiskā vecuma
iegulas, ņēma paraugus
vairak nekā 100 derīgo
izrakteņu vietās Latvijā.
Paraugu vciktās parbau·
des laboratorijas rāda, ka
turpmākiem pētījumicm
kā perspektīvas vertēja
mas aptuven i 12- 16 māla
iegulas.
Profesores Līgas Cim
darba
dinas-Bērzinas
grupa salīdzinaja no Lat
vijas māliem veidotās 12
maskas ar 125 līdzīgiem
Eiropā ražotiem kosmē

tikas-produktiem un se
cināja - Latvijas māls tā

sastāvā csosā illīta dēl ir
ļoti labi piemērots kosmē
tikas industrijas vajadzī
bām. turklat tas ir daudz
!ētaks nekā citu valstu iz·
rakteni.
Gr"upa ari saņēma pa
tent u par dzīvniekiem un
videi piemērotu mala gra
nulu izveidi, kas cita star
pā novērš smaku.

Visvalža
Profesora
Švinkas grupas devums jaunas vienas stadijas ke
ramzīta ražošanas tehno
loģijas izveide, kas ļauj sa·
mazināt ražošanai patērē
to laiku tris četras reizes,
bet enerģiju - vismaz di
vas reizes. Šī inovācija jau
saņēmusi patentu. Tāpat
no mala izveidotas porai
nas granulas üdens at tiri·

šanai.

Profesores Gaidas Sed
vadītā pētnieku
grupa jau saņēmusi paten
tus par paaugstinātas stip
ribas termiski izturīgiem
produktiem, kas atšķiras
no līdzīgiem ar daudzām
izcilam īpašī bām .
Bioloģijas zinātņu dok
tores Olgas Muteres vadīto
pētnieku vissvarīgākie at
klājumi - uz šajā projek
tā iesaistīto citu pētnieku
grupu izveidotajā m māla
keramikas granulām uz
audzējot baktērijas, no
kaitīgām organiskām vic
lām loti elektīvi var attīrit
augsili. To apliecina divu
gadu garuma īs tenots pi-
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paaugstinātas stiprības termiski izturīgi
produkti,
dezinficējoši māla un keramikas
materiāli.

lotprojekts. Savukārt "la
bās" baktērijas no küd·
ras ieguva cita petnieka Mara K!aviņa- vadītā pet·
nieķu grupa.
Sajā laikā atklātas arī
dažu malu antibakteriā·
lās īpašības, tādējādi izvei
dots jauns pētījuma vir
ziens - mālu un kerami
kas materialu dezinficejo·
ša iedarbība un tās pielie
tošanas izpete. Pētījuma
laikā ari izveidots jauns
darba vi rziens- māla ftzi
kali ķīmisko īpašību mo·
dificēšana.

Kas tālāk?

Petnieki savu darbu,
šķiet, ir paveikuši ar visljc
lāko atbildiba sajūtu. lsā
termīņā, darbojoties krī 
zcs apstāk!os (nauda pe
tījumiem ik gadu beidzas
novembri, bet nakamā
gada atbalstu no valsts sa
ņem velā pavasari), ir iz
veidoti jauni produkti un
tehnoloģijas. Daudzi stu·
denti par pētītaja m tē·
mām ir aizstāvējuši diser
tācijas un saņēmuši zinat·
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n iskos gradus. Tiesa gan,

visi pētījumi nav pabeigti,
tie bütu jāturpina.
V. Segliņš uzsver- Lat
vijā energija apstrādes
rūpniecībai maksā 1,4 1,6 reizes dārgāk nekā
kaimiņvalstīs, tapēc sva
rigi ir r ažot konkuret
spējīgu produktu ar loti
augstu pievienoto vertī
bu. Māla iegulu izmanto
šana lauku rajonos, ražo
jot musu pētnieku izvei
dotos produktus, varētu
dot labu grūdienu depre
sīvās lauku situacijas uz
labošanai. Büvmateriā
lu ražošana ari uzlabotu
valsts tirdzniecihas bilan
ci. Tomer bez valsts īpa
šas atbalsta programmas
raiotājiem labi sāktais
darbs un tam tērētā nau
da var izradīties izmes
ta vēja, jo ieguvumi taut
saimniecībai nebüs atbil
stoši. janem arī vērā, ka
daudzas "mala iegulas gal
venokārt atrodas uz pri
vātās zemes, tapēc vicno
šanās par to izmantošanu
var ievilkties.
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