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Tēmas aktualitāte

Videi draudzīgu būvmateriālu izstrāde
Biodegradabli materiāli lauksaimniecības nozarē
EnergoefekHvitātes paaugsHnāšana
Dabas resursu saudzīga izmantošana
InovaKvi risinājumi vides zinātnē



BIOMASAS 
AKUMULĀCIJA SAPROPELIS EZERU AIZAUGŠANA

SAPROPELIS KĀ 
SAISTVIELA 

KOMPOZĪTMATERI -
ĀLIEM

BLAKUSPRODUKTI
(SKAIDAS, KAŅEPES, 

KOKSNES PUTEKĻI U.C.)

Tēmas aktualitāte/Zinātniskā novitāte



Nogulumu profils (ezers 
Padēlis)

SAPROPELIS IR: 

daļēji atjaunojams zemes dzīļu
resurss, kas ir sīkgraudainas un
irdenas, koloidālas ūdens 7lpju
nogulas, kurās organisko vielu
daudzums ir lielāks par 30%,
nelielu neorganisko biogēnas
izcelsmes komponentu saturu un
minerālo ingredientu
piejaukumu.

Sinonīmi: gi7ja, ar organiskām
vielām bagā7 ezera nogulumi

(Stankevica et al., 2013)



Sapropeļa izpētes vēsture Latvijā
• 20. gs. 20-tajos g. P. Nomaļa vadībā uzsākta kūdras

purvu sapropeļa iegulu izpēte, apzinātas >400 sapropeļa
purvu atradnēm;

• Ķīmiski-tehnoloģiska sapropeļa izpēte tika uzsākta 1950.
g. ZA Koksnes ķīmijas institūtā. N. Brakša vadībā,
apsekoti 250 ezeri, veiktas dažādas ķīmiskās analīzes;

• B.Vimbas vadībā tika pētīta sapropeļa kā mēslojuma
izmantošanas iespējas no 50-iem - 70-iem g;

• 1957. gadā A. Kalniņa un B. Vimbas veiktie pētījumi
atklāj sapropeļa saistvielas spējas – sapropeļbetons,
siltumizolācijas plāksnes ut.t.;

• No 1990. - 2000. g. tika veikti sapropeļa meklēšanas
darbi Latvijas teritorijā;

• 2009. gadā aizsākti pētījumi Latvijas Universitātē



Sapropeļa resursi un pieejamība Latvijā

(Stankevica et al., 2010)



Sapropeļa izmantošanas iespējas



• Sapropela paraugu raksturojums un analīze
• Kompozītmateriālu pildvielas un to raksturojums
• Saistvielas kompozītmateriālu izgatavošanā
• Kompozītmateriālu sagatavošana 
• Parauga sagatavošana mikrobioloģiskās 

noturības tes<em
• Kompozītmateriālu novecināšana
• Kompozītmateriālu siltumvadītspējas pārbaude
• Kompozītmateriālu spiedes un lieces izturības 

tes<
• Skaņas izolācijas tes<

PēAjumus veicu izmantojot Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes, Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes Bioloģijas
fakultātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un MeKA (Meža un koksnes
produktu pētniecības un a_sAbas ins`tūta), Rūdolfa Cimdiņa Rīgas
biomateriālu inovāciju un a_sAbas centra pieejamās specializētās iekārtas

Pētījumu metodes



• Kūdras–kokskaidu un sapropeļa kokskaidu un 
priedes koka pašaizdegšanās salīdzinājums

• Analizējamo materiālu biodegradācijas tes<
• Mikroorganismu ar substrātu inducētās

elpošanas intensitāte
• Fluoresceīna diacetāta (FDA) hidrolīzes

ak<vitātes noteikšana
• Mikrobioloģiskās stabilitātes tes<
• Sapropelis, kūdra, bioogles granulas 

lauksaimniecības vajadzībām analīze

PēAjumus veicu izmantojot un Zemes zinātņu fakultātes, Rīgas Tehniskās 
Universitātes, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāte un  MeKA (Meža un koksnes produktu 
pētniecības un a_sAbas ins`tūta), Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu
inovāciju un a_sAbas centra pieejamās specializētās iekārtas

Pētījumu metodes



LaserComp FOX 600 siltumizolācijas mērītājs
Rīgas Tehniskā Universitāte

Zwick Z100 elektromehāniskās 
testēšanas mašīna

Rīgas Tehniskā Universitāte
Kompozītmateriālu spiedes un 
lieces izturības testi

Izmantotās iekārtas

Kompozītmateriālu siltumvadītspējas
pārbaude



Planetārās ložu dzirnavas RETSCH 400 
akSvētās kūdras iegūšanai

Materiāla akusSskās īpašības, AkusSskā caurule, 4 
mikrofonu metode

Klima5skā kamera saldēšanas 
cikliem





Izveidotie materiāli



Sapropeļa biokompozītmateriāli

Kūdras – kokskaidu plātne Sapropeļa – kokskaidu plātne

Kaņepju šķiedru un spaļu - sapropeļa Bērza koksnes slīpputekļuu - sapropeļa



Biokompozītmateriālu
mehāniskās izturības 

pārbaudes

Kompozītmateriālu spiedes un lieces 
izturības testi: Sapropelis kā līmviela



Analizējamo materiālu biodegradācijas
tesS

Biodegradācijas testi/Mikrobioloģiskās stabilitātes testi

Mikrobioloģiskās stabilitātes testi

Mākslīgā inokulācija ar sēnēm:
Aspergillus versicolor
Penicillium chrysogenum
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum
Chaetomium sp. 
Trichoderma asperellum

Vizuālais novērtējums: Standarta testa metode siltumizolācijas materiāliem un apmetuma mikrobioloģiskās stabilitātes noteikšanai (Klamer et al., 2004)

Novērtējums/augšanas intensitāte Krāsa, procents 
1-2 0%<50% 
2-3 50%≤80% 
3-4 80<99% 
4-5 100% 

 

PēAjumus veicu izmantojot un Zemes zinātņu fakultātes Latvijas Universitātes, Bioloģijas Fakultāte



ar “ALINA LIFETM” antimikrobiālo 
piedevu

bez “ALINA LIFETM” 
an=mikrobiālajiem

Biokompozītmateriālu
mikrobioloģiskās 
stabilitātes testi



Kursa darba vadīšana Rīgas Dizaina mākslas vidusskolas skolniecei (tagad arhitekte): augļu 
bļoda - sarkankoka skaidas, kaļķis, sūnas, lineļļa, sapropelis kā saistviela

Sadarbība rezultējās diplomdarba vadīšanā: skaņas absorbcijas paneļi “Kušs”

Pedagoģiskais darbs

Autors: Estere Savicka



Autors: Estere Savicka



Nominācija „Ilgtspējīgākā studentu ideja Latvijā 2017” 1.vieta – Estere Savicka, RDMV, akustiskie paneļi 
“Kuš” (Rīgas Dizaina mākslas vidusskolas diplomdarba vadīšana konsultēšana: Skaņas absorbcijas paneļi 
«Kušs». Materiāls taisīts no liniem, sūnām un sapropeļa kā saistvielu)

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2017-gada-vertigakas-latvijas-
ekas/?fbclid=IwAR2Pqfj-xCeRQh501RcdxXFt0ZOkQ7sjlp4T-j5CKjmnPhq1Ers7e6EEnfY

https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/noskaidrotas-2017-gada-vertigakas-latvijas-ekas/?fbclid=IwAR2Pqfj-xCeRQh501RcdxXFt0ZOkQ7sjlp4T-j5CKjmnPhq1Ers7e6EEnfY


'Kušs' Akus)skie paneļi 
A'design
Award&Compe77on
Sudraba apbalvojums -
Ilgtspējīgu produktu, 
dizaina un zaļā dizaina 
kategorijā! 



Sapropeļa, kūdras, bioogles granulas
Granulas izgatavotas ar ekstrūzijas metodi un 
noapaļojot tās žāvējot ar rotācijas kustībām

Granulu izejvielām laboratorijā noteikts:

• pH

• Tilpummasa

• Mitruma saturs

• Pelnu un organisko vielu saturs noteikšana (LOI)

• Metālu saturs

• Elektrovadītspēja

Veikti

• Dīgšanas testi

• Augu augšanas testi

Fizikālo-mehānisko īpašību noteikšana sapropeļa un 
sapropeļa - kūdras granulām

• Bēruma blīvums 

• Ūdensuzsūce

• Mehāniskā izturība
Pētījums tika izstrādāts, izmantojot pieejamās iekārtas un sadarbojoties ar pētniekiem no 

Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā un Rīgas Tehniskās Universitātes - Kompozīto materiālu un konstrukciju katedrā,
Bioloģijas fakultātē - Augu fizioloģijas katedra

Pedagoģiskais darbs



Biodegradabli podiņi
AUGAM 



SAPROPELIS 
(saistviela) BIOMASA

PAPILDUS 
BARĪBAS 
VIELAS 

(vermikomposts, 
līdzsvarots NPK)

Atjaunīgs resurss

RAŽOŠANAS 
BLAKUSPRODUKTI: 

BĒRZA KOKSNES 
SLĪPPUTEKĻI, 

BIOOGLE, PELNI, 
GRAUDU 

PĀRSTRĀDES 
BLAKUSPRODUKTI

Atkritumu mazināšana Augsnes uzlabošana



Alternatīvu produktu problēmas, ko risina  

Rodas plastmasas atkritumi
2.8 milj. t (ES)

Ierobežo auga sakņu 
izplatību 

Satur līmvielas, 
92% sintēUsko līmvielu ir kaiVgas, 

jo satur formaldehīdu, kas atzīts par 
kancerogēnu

5% no 
visas ES 

saražotās 
plastmasas



AUGAM 
Bezatkritumu tehnoloģija
Aprites ekonomikas pieeja

ü barības vielu avots
ü palielina ražu
ü bioloģiski noārdāms
ü izmantojams 

dažādiem augiem 
(sezonas augi, 
puķkopība, koki, 
garšvielas)

ü pods ir stādāms ar 
augu tieši augsnē



• Videi draudzīga līmviela, 2015/2016
• Videi draudzīgs augsnes substrāts, 

2016/2017
• Skaņas absorbcijas paneļi “Kušs”, 2017
• AUGAM, EIT FOOD LATVIA konkurss 1. 

vieta, Eiropas fināls, 2020

Zinātniski ietilpīgu 
ideju realizēšana 
inkubtoros, konkursos



Starptautiskā sadarbība

Dalība starptau+skā biznesa ideju konkursā (Latvijas fināls): 2015 (Maijs -
Augusts).

SaproGlue – environmentally friendly adhesive.

Climate Launchpad - Europe’s largest cleantech business idea compe++on.

Pieejams: hKp://climatelaunchpad.org/finalists/saproglue/

http://climatelaunchpad.org/finalists/saproglue/


Dalība starptau+skā inovācijas plaMormā “LAUNCH Nordic 2015/2016
(Novembris - Maijs)

SaproGlue – Bio-based glue made from freshwater lake sediments
environmentally friendly adhesive

Pieejams: hKp://www.launch.org/innovators/vaira-obuka

Starptautiskā sadarbība

http://www.launch.org/innovators/vaira-obuka


Ekspozīcijas darba izveide – aļģu resursi Baltijas jūrā

The Baltic Pavilion: Estonia, Latvia and Lithuania. 15th International
Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia 2016.

Pieejams: http://balticpavilion.eu/ un
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/FAIS7P962JZj
JA

Autors Krista Skujiņa

Starptautiskā sadarbība – Venēcijas Biennāle –
Baltijas paviljons

http://balticpavilion.eu/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/FAIS7P962JZjJA


Izstādi klā5enē aplūkoja ap 25 000 apmeklētāju

Tā radīja plašu rezonansi starptau5skajos medijos. 

Starptautiskā sadarbība – Venēcijas Biennāle –
Baltijas paviljons



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


