72

LB №4(45)/14

tēma

Dace Vite
Foto: Ainars Meiers un LU arhīvs

D

ažas Latvijā sastopamās dabas
bagātības apslēptas zemes dzīlēs
un ne vienmēr viegli atrodamas, to iegūšanai un izmantošanai nepieciešami lieli līdzekļi. Pašlaik no
izmantošanas viedokļa tautsaimniecībā visnozīmīgākie ir dolomīts, kaļķakmens, ģipšakmens, kvarca smiltis, tomēr īpašu uzmanību vēlētos pievērst dažādas ģeoloģiskās
izcelsmes Latvijas māliem, īpaši akcentējot
to potenciālās lietošanas iespējas. Ventas
baseinā pieejamie māli galvenokārt sastāv
no mālu minerāliem, kas būtībā ir hidratizēti alumīnija un silīcija savienojumi.
Diemžēl līdz šim tie lielākoties tiek izmantoti tikai cementa rūpniecībā un keramikas
(būvkeramika, granulas) izstrādājumu izga-

Organomāli –
pētījumi un modernās
lietošanas metodes
tavošanā. Šobrīd Latvijas zinātnieki pēta iespējas krietni paplašināt to izmantošanas
iespējas un jomas.

Juris Kostjukovs,
Mg. sc. chem., LU Ķīmijas
fakultāte:
«Māls sastāv no mālu minerāliem un tā
sauktā balasta. Baltijas reģions nav apveltīts

ar plašu mālu minerālu daudzveidību. Pēc
ģeoloģiskās izcelsmes, Latvijā galvenokārt
sastopami devona un kvartāra perioda māli,
kuru iegulas atrodas gandrīz visā tās teritorijā. Šo mālu vērtīgākā sastāvdaļa, mūsu
pētnieku redzējumā, ir ilīts. Savukārt triasa
mālu sastāvā vērtīgākais māla minerāls ir
smektīts (citur to sauc par bentonītu), to iegulas atrodas Lejaskurzemē un Lietuvas teritorijā. No abiem mālu veidiem attiecīgi
var izdalīt ilīta un smektīta monofrakcijas,
kas ir mazākas par vienu mikronu, tātad
droši varam apgalvot, ka tas ir dabisks nanomateriāls pretstatā tam, ka parasti šādus
nanomateriālus iegūst mākslīgi, tas ir, sintēzes ceļā. Savukārt mūsu pētnieki strādā ar
to materiālu, ko daba jau izveidojusi.»

tēma
Organomāli – jaunums
būvmateriālu jomā

Pēdējā laikā pasaulē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tā sauktajiem organomāliem, kas pēc savas būtības ir noteiktā ceļā ar
ķīmiskiem reaģentiem (organiskie savienojumi) apstrādāti mālu minerāli. Salīdzinājumā ar dabiskajiem māliem šādiem ķīmiski
modificētiem mālu materiāliem ir citas īpašības, līdz ar to mainās to izmantošanas
joma. Pašlaik plašākās organomālu izmantošanas jomas ir notekūdeņu attīrīšana un dažādu uz organomālu polimēru bāzes izgatavotu kompozītmateriālu ražošana. Organomālu pievienošana polimēru kompozīcijām
uzlabo materiālu konstruktīvās, mehāniskās,
ugunsizturības īpašības, kā arī samazina
pašizmaksu. Atkarībā no dabisko mālu ķīmiskajā modifikācijā izmantojamiem reaģentiem iespējams iegūt organomālus ar
dažādām īpašībām. Piemēram, izvēloties par
ķīmiskajiem reaģentiem sadzīvē izmantojamas ķīmikālijas (mazgāšanas deterģentus –
virsmas aktīvās vielas), iespējams iegūt organomālu materiālus, kas uzrāda antibakteriālu un pretsēnīšu iedarbību. Šādi materiāli
var tikt veiksmīgi izmantoti kā antibakteriālas un antifungālas piedevas būvniecības
materiālos, krāsās un arī pārklājumos. Šobrīd, lai panāktu līdzīgu efektu, būvniecības
materiālos bieži vien tiek izmantotas dažādu
metālu (vara, sudraba, cinka u.c.) piedevas.
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Organomālus var iegūt no mālu minerāla smektīta (montmorilonīta), noteiktā ceļā
to apstrādājot ar dažādiem kvaternizētiem amonija vai fosfonija sāļiem. Dabisko
mālu modificēšanas rezultātā neorganiskie kalcija, magnija u.c. katjoni slāņaina
mālu minerāla starpplakņu telpā tiek aizvietoti ar lieliem organiskajiem katjoniem.

Organomāli
būvniecībā
Organomālu spēja atgrūst ūdeni
pretstatā dabiskajiem māliem var
tikt izmantota betona paneļu izgatavošanā, tādējādi samazinot
ūdens uzkrāšanās iespēju, samazinot pelējuma rašanās risku iekštelpās uz sienām un griestiem.
Organomālu piedevas pievienošana
šuvju javā, piemēram, vannas istabās vai baseinu telpās, varētu
būtiski samazinās sēņu vairošanos.
Organomālu pievienošana var būt
lietderīga arī betona plātnēs starp
siltajām grīdām, kas siltuma un
mitruma ietekmē ir īpaši labvēlīga
vide pelējuma attīstībai.

Svarīgi atzīmēt, ka metāla jonus, it īpaši sudrabu, saturošie antiseptiķi ir materiāli ar
augstu pašizmaksu.
Latvijas klimats ir mitrs un silts, un ne
pārāk labi vēdināmās telpās ātri vien veidojas pelējuma sēnītes. Tas ir viens galvenajiem iemesliem, kāpēc mūsu platuma grādos
īpaša uzmanība tiek pievērsta antibakteriāliem un antifungāliem būvmateriāliem.
Pašlaik jau ir daudz šādu būvmateriālu, taču
katram no tiem līdz ar labajām īpašībām ir
arī vairāki trūkumi, tāpēc tiek domāts par
to, lai tiktu izstrādātas jaunas piedevas būvmateriāliem, kas atšķirībā no šobrīd izmantojamām sudraba jonus saturošām piedevām būtu stabilas pret gaismu, turklāt
nekaitīgas, netoksiskas, videi draudzīgas un
ilgnoturīgas. LU Ķīmijas fakultātes un Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta
darbinieki sadarbībā ar RTU Būvniecības
fakultātes speciālistiem veic pētījumus, lai
izveidotu jaunu materiālu – piedevu, kuras
mālu minerāla matricā būtu iekapsulēts izvēlētais antibakteriālais organiskais reaģents.
Šādiem pārveidojumiem ar LU ĶF izstrādāto un patentēto paņēmienu iespējams pakļaut mālu minerālu struktūras, kurām
piemīt augstas jonu apmaiņas spējas, liels
virsmas laukums un ķīmiskais inertums.
Īpaši tas attiecas uz mālu minerālu smektītu, kura raksturīgās īpašības to padara par
ideālu antibakteriālu aģentu nesēju.

Andris Actiņš,
Dr. chem., LU Ķīmijas
fakultātes profesors:
«Nav nekāds noslēpums, ka agrāk būvniecībā mālu izmantoja daudz plašāk. Reiz
mēs veicām ekspertīzi koka sijām, kas nez
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tēma

Smektīts
Pēc izmantošanas iespēju daudzveidības viens no vērtīgākajiem
mālu minerāliem ir smektīts, ko var
izmantot:
H ūdens attīrīšanā (tas no ūdens
šķīdumiem spēj piesaistīt
dažādu smago metālu jonus);
H kā izejvielu vairāku sorbentu
pagatavošanā, augu eļļu
balināšanā, kā arī dažādu
lauksaimniecības vajadzībām
izmantojamu organisko vielu
(pesticīdu, herbicīdu) savākšanai;
H kā pildvielu, piemēram, krāsu
kompozīcijās.

kāpēc bija apsmērētas ar māliem. Acīmredzot arī mūsu senči jau zināja, ka līdz
200 grādiem izsildīts māls ir antibakteriāls
materiāls – bāziska vide, kas nepatīk mikroorganismiem. Turklāt mālā ir daudz dzelzs
savienojumu, gluži tāpat kā mūsdienās izmantojamām ugunsdrošajām krāsām par
pamatu izmanto dzelzs oksīdu. Un, ja ar šādiem karstiem māliem apstrādā koka konstrukcijas, var panākt gan antiseptisku, gan
antipirēnu efektu. Vienīgais trūkums, ka antibakteriālās īpašības mālam visai ātri zūd,
diemžēl mēs vēl nezinām, cik ilgi šīs īpašības saglabājas.»

No smektīta par organomālu

Ir vairākas metodes dabisko mālu modificēšanai – jonu apmaiņa ar neorganiskajiem katjoniem un katjonu kompleksiem,
jonu apmaiņa ar organiskajiem katjoniem,
reakcijas ar skābēm, dehidroksilēšana, delaminēšana un mālu minerālu reagregācija,
fizikālā ietekme. Apmēram 80% gadījumu
mālu modifikācijas procedūru pamatā ir
katjonu apmaiņas reakcijas, galvenokārt
ūdens vai organisko šķīdinātāju vidē.
LU ĶF izstrādātās organomālu ieguves
metodes pamatā ir smektīta mālu mehanoķīmiskā apstrāde ar katjonu virsmas aktīvajām vielām. Metodei ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekš praksē izmantotajām: tā ir ātra, efektīva un potenciāli
piemērota industrializācijai, jo organomālu
sintēzei nepieciešami tikai daži procenti
ūdens piedevas procesa nodrošināšanai.

Dabiskie (nr. 1), bagātinātie (nr. 2) un ar patentētu paņēmienu iegūtie
organomāli ar virsmas aktīvajām vielām (nr. 3 un 4).

tēma
Turklāt piedāvātā metode ir videi draudzīga,
jo tehnoloģija neparedz gaistošo un dažreiz
pat kaitīgo organisko šķīdinātāju izmantošanu, reakcijas vide ir ūdens.
Patlaban viens no mūsu pētnieku lielākajiem panākumiem ir iegūtais Eiropas patents smektīta mālu bagātināšanas metodei.
Latvijas atradnēs smektīta koncentrācija
mālā ir tikai kādi 30–40%, tāpēc pirmais
solis organomālu pētniecībā bija tieši smektītu izdalīšana un koncentrēšana no karjera
māliem – tā sauktā bagātināšanas procedūra. Agrāk zināmās metodes mālu frakcijas
izdalīšanai ļāva iegūt tikai dažus gramus vajadzīgā attīrītā mālu minerāla dienā. Šobrīd
Jura Kostjukova izstrādātā jaunā metode jau
ļauj izdalīt līdz puskilogramam darba materiāla dienā. Līdz ar to daudzveidīgie māla
īpašību pētījumi var noritēt daudz plašāk.

Jūlija Karasa,
Mg. sc. chem., LU Ķīmijas
fakultāte:
«Mālu organokompleksu sastāvā esošās
organiskās vielas oktadeciltrimetilamonija
hlorīds (ODTMA Cl) un heksadeciltrimetilamonija bromīds (HDTMA Br) pieder pie
kvaternizētajiem amonija sāļiem un ir pazīstamas kā katjonu virsmas aktīvās vielas
un dezinfekcijas aģenti. Bioloģiskajos testos
tika pierādīts, ka abas šīs organiskās vielas
organomālu sastāvā iznīcināja baktērijas un
uzrāda fungicīdu efektu. Šis efekts ir atkarīgs no organomālu koncentrācijas. Modelējot situāciju, kad ir izmantota, piemēram,
0,2% organomālu piedeva, sēnes Cladosporium herbarum augšana bija kavēta, bet 2%
koncentrācijā sēne neauga vispār. Savukārt
dabiskie un bagātinātie Saltišķu atradnes
māli neietekmēja sēnes augšanu.»

Organomāli rekonstrukcijā
un renovācijā

Organomālus plaši var lietot arī tādos
būvdarbos kā restaurācija un renovācija, kur
bieži vien vajag izmantot kaļķa apmetumu.
Sākotnēji apmetums pats ir antibakteriāls un
tā vide ir nedraudzīga mikroorganismiem,
taču pāris gadu laikā šī īpašība zūd.
Juris Kostjukovs:
«Kad visi aktīvie cietēšanas procesi ir
beigušies, apmetums kļūst par karbonātu, tā
struktūra ir ar porainu vidi, kas ļoti patīk
gan dažādiem mikroorganismiem, gan sī-

?
Kas ir
organomāli?
Organomāli tiek veidoti, lai iekapsulētu aktīvo vielu, kas apkaro sēnīti, un lai vēlāk tā pakāpeniski varētu izdalīties, tādējādi būtiski paildzinot konkrētā materiāla antibakteriālo un antifungālo iedarbību.
Definīcija: par organomāliem jeb
organokompleksiem sauc dabiskus
māla minerālus, kas ir modificēti ar
organiskām vielām, parasti ar
virsmas aktīvajām vielām (alkilamonija sāļiem).

kiem kukaiņiem. Tāpēc apmetums ļoti bieži
jāatjauno. Taču, ja apmetumā iestrādā tikai
0,5% organomālu, tas kļūs par nedraudzīgu
vidi dzīvajiem organismiem, bet nemaina
citas sākotnējās apmetuma īpašības. Tādējādi renovācijas efekts saglabājas daudz ilgāku laiku un celtnes apsaimniekotājam nav
nepieciešamības atkārtoti veikt atjaunošanas
darbus. Mūsu pašreizējais pētījumu mērķis
ir noskaidrot, kā šīs piedevas ietekmē materiāla īpašības ilgākā laikā. RTU ir laboratorija, kur gada laikā var imitēt desmit gadu
ilgu periodu ar klimata izmaiņām.»
Ceļot jaunu ēku, šādi materiāli nav prioritāte, jo pirmajos desmit gados mikroorganismi jaunbūvēs neveidosies tādos apjomos,
lai tā kļūtu par problēmu. Tā būtu lieka materiālu tērēšana. Pavisam cita lieta ir renovētas mājas vai telpas ar augstu mitruma
pakāpi – to fasādes reizi divdesmit vai trīsdesmit gados obligāti jāatjauno. Šādus
namus atjaunojot, īpaša uzmanība jāpievērš
mājas apakšējai daļai, kur ūdens no zemes
pa porām iesūcas mūros, – ja tur pievieno
materiālu ar organomālu piedevām, tad labais efekts ir daudz ilglaicīgāks un atkārtota
renovācija būs nepieciešama pēc ilgāka laika
perioda. Pēc visu laboratorisko pētījumu
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pabeigšanas precīzi varēs pateikt, tieši cik
ilgu laiku šāds materiāls saglabās savas antibakteriālās un antifungālās īpašības, taču
jau tagad ir skaidrs, ka rezultāti daudzkārt
pārsniegs pašreizējo būvmateriālu rādītājus,
turklāt izejvielas būs daudz lētākas.

Vai jaunais materiāls
būs izdevīgs

Pētnieku uzdevums ir sameklēt lētāku
un ekonomiskāku materiālu – radīt materiālu ar augstu pievienoto vērtību. Saudzīga
attieksme pret dabu un tās resursiem ar
katru gadu kļūst arvien aktuālāka. Diemžēl
šobrīd māli, kas atrodas tepat Ventas baseinā Saltišķu atradnēs, tiek izmantoti ne
visai lietderīgi. Lietuvā tos iegūst atklātās atradnēs un izmanto cementa ražošanā, lai
gan to var ražot no jebkura māla, un attiecīgi ekonomiskāk cementa ražošanā būtu
izmantot plašāk pieejamus un ne tik augstvērtīgus mālus.
Šobrīd smektītu bagātināšana vēl nav
ekonomiski izdevīga, taču, tiklīdz sāksies
rūpnieciska smektītu izmantošana būvmateriālu ražošanā, arī šis process kļūs ekonomiski izdevīgs. Dažādu antibakteriālu būvmateriālu ražošanā tiek izmantots sudrabs,
kas šos materiālus padara daudzkārt dārgākus, nekā potenciāli būs ar smektītu piedevām ražotie. Ir runa par līdz pat simtiem
reižu lētāku izejvielu.
Šobrīd LU ķīmiķi strādā trijos virzienos:
mālu sākotnējā bagātināšana, zem mikrona
frakciju iegūšana no ilīta māliem un smektītu organokompleksu pētniecība. Šiem pētījumiem ir bagāta priekšvēsture. Ar māliem darbojās vēl akadēmiķis Jānis Freimanis no Organiskās ķīmijas institūta. Pēc
viņa iniciatīvas tika sākti pētīt smektīta
māli, lai iegūtu organomālus. Piecus gadus
vairākas Latvijas zinātniskās institūcijas
strādāja pie mērķa realizācijas. Šie pētījumi
ieguva jaunu ievirzi, kad ķīmiķu grupai
pievienojās Juris Kostjukovs, kam bija iepriekšēja pieredze darbā ar nanotehnoloģijām – sīkdispersām daļiņām. Tā visa rezultātā mums ir vairāki Latvijā un Eiropā
apstiprināti patenti. Mūsu pētnieku galvenā
ideja ir strādāt ar nepārveidotiem vai pavisam nedaudz pārveidotiem māliem – ar
ķīmiski nemodificētu materiālu, lai vēlāk
rastu tam saimniecisku pielietojumu, jo pie
pašreizējām iegulām un māla izmantošanas
tehnoloģijām māla ieguve drīz vairs nebūs
saimnieciski izdevīga. Tāpēc galvenais virsuzdevums ir Latvijas mālam celt pievienoto
vērtību, t.i., izdalīt no māliem pašu vērtīgāko. Lielākais paradokss, ka līdz šim tas
nevienam nebija ienācis prātā vai vienkārši
nebija izdevies. Bet pētījumi nebūt nav pabeigti, līdz brīdim, kad to varēs ieviest ražošanā, vēl ir zināms ceļš noejams.

