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Kopsavilkums 

      Pasaulē vides piesārņojums ar naftas produktiem, tai skaitā, mazutu ir nopietna problēma. Šajā 

atskaitē sniegts naftas mazutam būtisko fizikāli ķīmisko īpašību un tehnisko parametru raksturojums. 

Dots īss ieskats mazuta pielietojumam tautsaimniecībā agrāk un pašreiz. Pamatojoties uz 

pieņēmumu, ka Valmieras pilotteritorijā ilgstoši tika izmantots padomju laikos ražotais mazuts, 

apkopota informācija par mazuta kā tautsaimniecībā plaši izmantota energoprodukta markām; to 

īpašības raksturotas ar bijušajā PSRS un pašreiz Krievijas Federācijā noteiktajiem kvalitātes 

standartiem. Veikts Valmieras pilotteritorijā ņemtā mazuta parauga laboratorijā veikto analīžu datu 

(blīvums, destilācija, sēra saturs) salīdzinājums ar citu avotu mazuta paraugu attiecīgajiem fizikāli 

ķīmiskajiem parametriem. Ņemot vērā mazuta parauga sastāva izmaiņas „novecošanās” procesa 

rezultātā, salīdzinājums ir virspusējs, jo paraugam tādēļ netika noteikti mazutam būtiski parametri 

(viskozitāte, kušanas un sacietēšanas temperatūras). Sniegts ar naftas produktiem piesārņotas grunts 

un gruntsūdeņu sanācijā izmantoto metožu un paņēmienu apkopojums. 

   

 Summary 

 
    The global pollution of the environment with oil products, including mazut (heavy fuel oil or 

”black fuel”), is a serious problem. This report presents the physico-chemical properties and the 

characteristics of the technical parameters relevant for mazut. A short overview of the earlier and 

present use of mazut in the economy is given. Based on the assumption that mazut produced in 

Soviet times was used for a long time in the actual pilot area of Valmiera, information with respect to 

different mazut brands was collected taking into account the quality standards established by the 

former USSR and currently in the Russian Federation. A comparison of the analytical data (density, 

simulated distillation, sulphur content) of the mazut sample (Valmiera2) obtained in the laboratory 

with the relevant physico-chemical parameters of mazut from the other sources was made. In view of 

the changes in the composition of mazut during the long-time storage as a result of the "aging" 

process, the comparison is superficial only, because the essential parameters (viscosity, melting and 

solidification temperatures) due to objective reasons were not determined for this sample. An 
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abstract of the remediation/recovery methods and techniques used to treat contaminated ground and 

groundwater has been provided. 

 

Ievads 

Kopš 20.gs vidus daudzviet Latvijā enerģētikas nozarē par kurināmo izmantoja mazutu – arī 

Valmierā. Turpat 40 gadus bijušajā SIA ”Valmieras siltums” mazuta saimniecības teritorijā 

Dzelzceļa ielā 9 darbojās iekārtas mazuta pieņemšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai. Saskaņā ar 

publiski pieejamo informāciju mazuta saimniecība ir darbojusies līdz 2000.gadam. Vietas izpēte 

nebija veikta un nebija zināms, cik liels varētu būt mazuta un naftas produktu radītais iespējamais 

vides piesārņojums. Lai teritoriju varētu izmantot atkal, tajā tiek veikta piesārņojuma izpēte, paredzot 

arī izmantot progresīvas piesārņojuma sanācijas metodes. Viens no sekmīgas sanācijas 

priekšnoteikumiem ir arī mazuta un tam radniecīgo naftas produktu fizikāli ķīmisko īpašību un 

stabilitātes vidē apzināšana. Pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un internetā pieejamo 

informāciju, atskaites darbā apkopota īsa informācija par naftu un tās sastāvu, produktiem, tai skaitā 

mazutu, aprakstot mazuta fizikāli ķīmiskās īpašības un standartos noteiktos parametrus. Dots ar 

mazutu piesārņotas grunts un gruntsūdeņu iespējamo attīrīšanas metožu raksturojums. Vēsturiski 

(PSRS laikos) par mazutu tika dēvēti arī citi augsti virstoši augstmolekulāri organiskas dabas 

produkti, kas iegūti ne tikai no naftas, bet arī no degslānekļa un akmeņoglēm, taču šajā atskaitē 

uzmanība pievērsta „klasiskajam” mazutam, respektīvi, mazutam, kas iegūts no naftas. Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra uzturētajā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

reģistrā (turpmāk –PPVR) objekts ar augšminēto adresi nav reģistrēts, bet PPVR uzrāda Valmierai 

piederošas 2 tuvu esošas teritorijas – bijušās mazuta glabātuves ar ilglaicīgu darbības periodu 

(reģistrētas 2004.g. ar reģistrācijas numuriem Nr.96015/2217 un Nr.96015/2219) /1/. 
 

1. Darba uzdevums  

Ar VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru noslēgtā līguma (projekta INSURE CB 

39 ietvaros) izpilde noteica šādus galvenos uzdevumus:  

- veikt Valmieras pilotteritorijā ņemto mazuta analīžu rezultātu interpretāciju un skaidrojumu, 

- salīdzināt un aprakstīt Valmieras pilotteritorijā esošā mazuta un cita pieejama mazuta parauga 

fizikāli – ķīmiskās īpašības, 

- pamatojoties uz fizikāli – ķīmiskajām īpašībām, raksturot iespējamo gruntsūdeņu 

piesārņošanos ar naftas produktiem, kas ir mazuta sastāvā; ja iespējams, aprēķināt aptuvenu 

laika periodu, kādā mazuta nolijumi uz augsnes var nonākt gruntsūdeņos un tos piesārņot.  

- aprakstīt iespējamās attīrīšanas metodes / tehnoloģijas gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas 

produktiem, balstoties uz literatūrā pieejamo informāciju. 

- darba ietvaros sagatavot prezentāciju un prezentēt sagatavoto atskaiti projekta INSURE 

Latvijas partneriem (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Valmieras pilsētas 

un Vidzemes plānošanas reģiona ekspertiem). 

- sagatavot atskaiti latviešu valodā, iekļaujot kopsavilkumus latviešu un angļu valodās.  

Darba uzdevums pilnā apjomā dots Atskaites 1.Pielikumā 

 

2. Definīcijas, terminu skaidrojums /2-4/ 

Bunkurēšana - Naftas produktu piegādes (uzglabāšana, pārkraušana) visu valstu kuģu 

starptautiskajiem reisiem. 
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Krekings – jēlnaftas vai naftas produktu pārstrāde augstā temperatūrā, lai iegūtu produktus ar 

mazāku molekulāro masu. Izšķir termisko (sākotnējā temperatūra 300 – 350 oC) , katalītisko 

krekingu (katalizators parasti alumosilikāti) un hidrokrekingu (ūdeņraža atmosfērā zem spiediena ).  

Riformings - tehnoloģija augstā temperatūrā, zem spiediena, ūdeņraža un katalizatora, parasti 

platīna, klātbūtnē, kuru izmanto, lai uzlabotu zemas kvalitātes naftas produktu degšanas īpašības. 

Kušanas un sacietēšanas temperatūra – raksturo vielas agregātstāvokļa pāreju no cieta uz šķidru un 

otrādi (fāzu pāreja). Temperatūru, kurā notiek kristāliskas vielas kušana, sauc par kušanas 

temperatūru. Vielas kušanas un sacietēšanas temperatūras ir vienādas. Vielas pāreju no cieta stāvokļa 

šķidrā stāvoklī sauc par kušanu, bet vielas pāreju no šķidra stāvokļa cietā stāvoklī - par sacietēšanu 

(kristalizāciju). 

Pašaizdegšanās temperatūra– pašaizdegšanās temperatūra ir minimālā temperatūra, kuru sasniedzot 

noteiktos apstākļos notiek materiāla pašaizdegšanās bez ārēja aizdedzināšanas avota, tāda kā liesma 

vai dzirkstele. 

Uzliesmošanas temperatūra (uzliesmošanas punkts) - ir zemākā temperatūra, pie kuras, attiecīgā 

testa laikā vielu karsējot, vielas iztvaikošana ir tik spēcīga, ka izdalījusies gāze(s) aizdegas no 

dzirksteles vai atklātas liesmas. Testu veic gan atvērtos, gan slēgtos traukos (tīģeļos). Uzliesmošanas  

temperatūra atvērtā traukā vienmēr ir augstāka par aizvērtā trauka testa rezultātiem. 

Viskozitāte (stigrība) – gāzu, šķidrumu un cietu ķermeņu iekšējā berze - spēja pretoties tecēšanai 

(plūstamībai). Šķidrumiem un gāzēm to sauc par viskozitāti, ko nosaka iekšējā berze (pretdarbības 

spēki) starp vienas un tās pašas vielas (vielu maisījuma) daļiņām, un kas raksturo, cik attiecīgais 

šķidrums vai gāze ir „biezs”. Jo lielāka daļiņu iekšējā berze kustoties, jo lielāka viskozitāte. Parasti 

mazuta viskozitāti pieņemts mērīt pie +40ºC, kā arī pie +100ºC un +150ºC (viskozākiem mazutiem). 

Visbiežāk viskozitāti nosaka pie +40 ºC un +100 ºC un izsaka nosacītās viskozitātes grādos. Mazuta 

viskozitāte ir nozīmīgs parametrs, kas jāņem vērā ekspluatējot dažādas sadedzināšanas iekārtas. 

Izšķir dinamisko viskozitāti un kinemātisko viskozitāti  

Dinamiskā viskozitāte – raksturo šķidrumu (gāzu) slāņu kustības vieglumu (plūstamību). SI sistēmā 

dinamisko viskozitāti mēra paskālsekundēs (Pa x s) jeb ņūtonsekundēs uz m2 (N x s/m2), CGS 

sistēmā – mēra puazos (P) vai centipuazos (cP). Parasti ar jēdzienu viskozitāte saprot dinamisko 

viskozitāti. 

Kinemātiskā viskozitāte - ir dinamiskās viskozitātes dalījums ar šīs vielas blīvumu. SI sistēmā 

kinemātisko viskozitāti mēra m2/s. CGS sistēmā kinemātisko viskozitāti mēra stoksos (S) un bieži 

vien izsaka centistoksos (cS).  

Nosacītā viskozitāte – izsaka Englera grādos Et,, kur t ir temperatūra, pie kuras nosaka nosacīto 

viskozitāti. Englera grāds ir 200 ml produkta pie dotās temperatūras iztecēšanas (no Englera 

viskozimetra) laika attiecība pret 200 ml ūdens iztecēšanas laiku no šī viskozimetra pie 20 oC. Šo 

lielumu plaši lieto naftas produktu raksturošanai. 

 

3. Nafta kā mazuta ieguves avots 

      Cilvēce pazīst un izmanto naftu kopš aizvēsturiskiem laikiem – vēl vairākus tūkstošus gadu 

pirms mūsu ēras. Nafta, vērtīgais dabas resurss, ir degošs eļļains šķidrums ar raksturīgu smaržu un 

dažādu krāsu, kas atkarībā no atradnes var būt gan melna, gan brūna, retāk dzeltenīga vai sarkanīga. 

Naftas iegulas pasaulē ir sadalītas ļoti nevienmērīgi. Ir valstis, kuru teritorijās ir lieli naftas krājumi 

(Saudi Arābija, Irāna, Venecuēla, Krievija), un ir valstis, kuras daba ar tiem apveltījusi pavisam 

skopi,  piemēram, Latvija, Polija, Vācija. Latvijas naftas krājumu prognoze sauszemes teritorijā 

veido tikai 0.005% no pašlaik pasaulē atklātajām naftas rezervēm, rūpnieciskā mērogā naftas ieguve 

un pārstrāde šeit nenotiek, tāpēc nafta un naftas pārstrādes produkti (benzīns, petroleja, 

dīzeļdegviela, mazuts u.c.) ir jāimportē.  

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Temperat%C5%ABra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1aizdeg%C5%A1an%C4%81s
https://lv.wikipedia.org/wiki/Liesma
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzirkstele
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     Sastāva ziņā nafta nav viendabīgs šķidrums, bet daudzu dažādu organisko un neorganisko vielu 

sarežģīts maisījums. Tajā visai plašās robežās atrodami vairāki ķīmiskie elementi: ogleklis C (82 - 

87%), ūdeņradis H (11-14%), sērs S (0,1- 5,5%), slāpeklis N un skābeklis O (0,1-1,8%), kā arī 

skābekļa savienojumu veidā elementi vanādijs (V), niķelis (Ni), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), dzelzs 

(Fe), alumīnijs (Al), silīcijs (Si) u.c. Atkarībā no nevēlamā sēra daudzuma naftu iedala mazsērainā – 

līdz 0,5% S, sērainā– 0,5 - 2% S un ļoti sērainā– virs 2% S. Naftas ogļūdeņražu molekulās oglekļa 

atomu skaits svārstās no 1 līdz 100 un vairāk. Naftas sastāvā ietilpstošos strukturāli līdzīgos 

ogļūdeņražus parasti iedala četrās grupās: alkānos jeb parafīnos, alkēnos jeb olefīnos, ciklānos jeb 

naftēnos, un aromātiskajos savienojumos jeb arēnos. Šo dažādo ogļūdeņražu grupu savstarpējā 

attiecība naftā pēc daudzuma nav konstanta, bet variē plašās robežās pat vienas valsts teritorijā un ir 

visai raksturīga katrai individuālai naftas ieguves vietai. Nafta šķīst organiskajos šķīdinātājos, nešķīst 

ūdenī, bet veido ar to emulsijas. 

 

    Naftas ieguves un pārstrādes uzplaukums sākās 19.gs. vidū, lai gan pirmā naftas pārtvaices 

rūpnīca tika uzcelta Baku hanistē 1823.gadā. No naftas un tās pārstrādes produktiem iegūst vairākus 

tūkstošus dažādu izstrādājumu: degvielas, eļļas, ziedes, izejvielas polimēru, plastmasu, ķīmiskajai un 

farmaceitiskajai rūpniecībai. Pārstrādi ievada jēlnaftas attīrīšana no gāzēm, ūdens un mehāniskajiem 

piemaisījumiem. Tad seko pārtvaice (arī krekings un riformings) un, karsējot naftu, tās gaistošākās 

sastāvdaļas viena pēc otras pakāpeniski iztvaiko - vispirms vieglākās frakcijas, tad smagākās. 

Atlikumā paliek naftas smago frakciju maisījums - mazuts, kuru var izmantot tādu, kāds tas ir, vai 

vēlreiz to pārtvaicējot pie pazemināta spiediena (destilācija vakuumā) iegūt izejvielas dažādām 

eļļām. Pārstrādājot jēlnaftu, iegūtā mazuta iznākums nepārsniedz 50% (pēc masas). Ja mazutu 

pārtvaicē vakuumā, var iegūt turpmākās šķidrās frakcijas, ko izmanto par izejvielu motordegvielām 

un destilāta eļļām - atlikumā paliek gudrons maisījumā ar bitumenu, kurus izmanto ceļu būvē un 

celtniecībā /5/.  

Naftas pārtvaices process un iegūtie produkti īsumā atspoguļoti 1. tabulā 

 

1. Tabula. Naftas pārstrādes procesa galvenie rādītāji 

 
Naftas pārstrāde Procesa režīms Iegūtie produkti Tālākā pārstrāde 

T, 0 C P, MPa 

Pārtvaice līdz 

mazutam 

līdz 380 ~0,1 Benzīns, ligroīns, solāreļļa, 

petroleja, gazoils, mazuts 

Pārtvaice, 

krekings, 

riformings 

Mazuta pārtvaice 

līdz gudronam 

līdz 430 vakuums Solāreļļa,  

eļļu izejmateriāls, 

gudrons,  

Krekings, 

riformings 

 

4. Mazuta vispārīgo īpašību raksturojums 
 

Mazutam (arī degvieleļļa, smagais šķidrais kurināmais, angl. Fuel oil) nav striktas definīcijas, taču 

ar bijušajā PSRS, tagad Krievijas Federācijā un arī citviet pasaulē lietoto tirdzniecības nosaukumu 

„mazuts” apzīmē un atpazīst naftas pārstrādes produktu, kurš ir –„tumšbrūns, viskozs šķidrums, kas 

iegūts no naftas destilācijas un krekinga atlikumiem, un sastāv no sarežģīta dažādas uzbūves 

ogļūdeņražu maisījuma ar oglekļa atomu skaitu molekulā no C9 –C50 un viršanas temperatūras 

intervālu no 200-600 0C” /6/. Citiem vārdiem – mazuts ir atlikums, kas paliek pāri, atdestilējot no 

naftas pie atmosfēras spiediena gaistošās benzīna, ligroīna, petrolejas un dīzeļdegvielas frakcijas.  

Mazutu klasifikācija bijušajā PSRS bija visai sarežģīta. Klasificēja pēc: 

-izcelsmes avota (no naftas, no degslānekļa, no akmeņoglēm); 

- pēc izejmateriāla sastāva (ar zemu vai augstu parafīnu saturu, pēc sveķu (darvu) satura); 

- pēc sēra satura (mazsēra < 0,5%, sērainā < 2%, ar augstu S saturu līdz 3,5%; 
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- pēc pielietojuma veida (flotes, siltumapgādei, martena krāsnīm, eksportam); 

- pēc ieguves tehnoloģijas (naftas tiešā pārtvaicē, krekinga procesā) /7/. 

Tātad mazuts ir sarežģīts dažādas uzbūves koloidāls maisījums, kas sastāv no ogļūdeņražiem (ar 

molekulāro masu no 400 līdz 1000), naftas sveķiem, kā arī organiskiem savienojumiem, kas satur arī 

metālus (piem., vanādiju, niķeli, dzelzi, magniju, kalciju, nātriju), arī sēru un ūdeni. Mazuts praktiski 

nešķīst ūdenī un ūdens vidē ir mazmobīls, bet ar ūdeni mazuts atšķirībā no benzīna, petrolejas un 

dīzeļdegvielas veido stabilas, grūti noārdāmas emulsijas, kas rada zināmus sarežģījumus, izmantojot 

to apkures ierīcēs. Tāpat mazuts var saturēt disperģētas cietas un puscietas daļiņas (asfaltēni, 

minerāli, metāliskas daļiņas), kuru izcelsme ir gan iežu sastāvs, kuros atrodas attiecīgās naftas 

iegulas, gan piemaisījumi, kas radušies no destilācijas iekārtām, gan novecošanās procesa rezultātā. 

Uzglabājot mazutu ilgstoši kā rezerves kurināmo, tas „noveco”. Viegli gaistošo frakciju iztvaikošana, 

kas palielina mazuta viskozitāti un paaugstina tā uzliesmošanas temperatūru, ir tikai viena 

„novecošanās” izpausme, kā rezultātā pēc 2-3 gadu ilgušas uzglabāšanas to vairs nav iespējams 

izmantot sadedzināšanas iekārtās bez speciālas papildus apstrādes („uzlabošanas”). Kaut gan mazuts 

apkārtējās vides temperatūrā nereaģē ar citām vielām gaisā un notekūdeņos un neveido toksiskus 

savienojumus, tomēr tā sastāva nemainīguma pamatā ir ķīmiskā stabilitāte pret oksidēšanos ar gaisa 

skābekli, kas var izraisīt mazutā esošo nepiesātināto ogļūdeņražu un heteroatomus (S, O, N) saturošo 

savienojumu polimerizāciju un polikondensāciju. Šo procesu rezultātā mazutā veidojas nešķīstoši 

sveķi (nosēdumi) /8-11/. 

     Tā kā mazuta fizikāli ķīmiskās īpašības un kvalitāti lielā mērā nosaka tās jēlnaftas īpašības, no 

kuras mazuts iegūts, kā arī naftas pārstrādes/apstrādes veids (gaistošo frakciju atdestilācijas pakāpe), 

tad pat viena ražotāja mazuta partiju raksturlielumi var variēt. Mazuta īpašību galvenie raksturojošie 

parametri ir šādās robežās: 

- viskozitāte (robežās 8-80 mm2/s, pie 100 oC); 

- sacietēšanas temperatūra (10 - 40 oC); 

- sēra saturs (0,5 -3,5%); 

- pelnu saturs (līdz 0,3%); 

- blīvums (0,89 -1,01, pie 20 oC); 

- zemākais sadegšanas siltums (39,4 -40,7 MJ/mols). 

 

Par būtiskiem mazuta tehniskajiem parametriem tiek uzskatīti viskozitāte un sacietēšanas 

temperatūra, kas iespaido kurināmā mazuta pārsūknēšanas un izsmidzināšanas apstākļus, kā arī tā 

sadedzināšanas režīmu. 

Viskozitāte – raksturo mazuta plūstamību, ko nosaka ar speciālu instrumentu – viskozimetru, 

salīdzinot mazuta, kas uzsildīts līdz 50 oC, iztecēšanas laiku ar tāda pat ūdens daudzuma iztecēšanas 

laiku pie 20 oC. Ja, piemēram, mazuta iztecēšanas laiks ir 40 reižu lielāks kā ūdenim, tad mazuta 

nosacītā viskozitāte pie 50 oC ir 40 grādu (apzīmē 40 oC BУ50). Viskozākiem mazutiem, kuriem pie 

50 oC nav pietiekamas plūstamības, viskozitāti nosaka pie augstākas temperatūras (piem., 60, 80 vai 

100 oC). Lai sasniegtu nepieciešamo viskozitāti un mazutu varētu pārsūknēt pa cauruļvadiem un 

izsmidzināt caur apkures katlu degļu sprauslām, mazutu nepieciešams iepriekš uzsildīt 

.Sacietēšanas temperatūra – temperatūra, pie kuras mazuts sabiezē, zaudējot savu plūstamību 

un sacietē. Mazutam sacietēšanas temperatūra parasti svārstās 5 – 36 oC robežās atkarībā no markas 

un paaugstinās, palielinoties viskozitātei. 

Uzliesmošanas un aizdegšanās temperatūras – uzliesmošanas temperatūra ir tā, pie kuras, 

mazutu sildot, notiek tā tvaiku uzliesmošana, tuvinot atklātu liesmu. Atkarībā no markas tā svārstās 

80- 112 oC robežās. Aizdegšanās temperatūra ir tā, pie kuras mazuta tvaiki pašaizdegas. Mazutam 

atkarībā no markas tā vidēji ir 500 -600 oC robežās. 

Sēra saturs – ļoti nevēlams mazuta kvalitātes rādītājs, kur sērs ir piemaisījums. Sadedzinot 

mazutu, kas satur sēru, apkārtnes gaisā izdalās sīkas izkliedētās cietās daļiņas (PM10), kā arī skāba 

rakstura gāzes – sēra oksīdi (SO2 un SO3), kas izsauc sadedzināšanas iekārtu atsevišķu mezglu 
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koroziju, pasliktina atmosfēras gaisa kvalitāti un ir viens no cēloņiem skābajiem lietiem un augsnes 

paskābināšanās procesiem. 

Pelnu saturs (pelnainums – nedegoši neorganiskas dabas atlikumi, kas paliek pāri noteiktos 

apstākļos pilnīgi sadedzinot mazuta paraugu. Izsaka %-os no parauga masas (mazutam ap 0,2 -

1,0%). Piemīt specifiska, nevēlama īpašība pielipt pie katlu apsildāmajām virsmām un aizsprostot 

izsmidzināmā mazuta degļu sprauslas. 

Ūdens saturs – tas kurināmajā mazutā saskaņā ar standartu prasībām nedrīkst pārsniegt 2%, jo 

samazina mazuta zemāko sadegšanas siltumu un ir viens no apkures katlu agregātu korozijas 

veicinātājiem.  

Īpatnējais svars - mazuta svara pie 20 oC attiecība pret tāda paša tilpuma ūdens svaru pie 4 oC. 

Atkarībā no mazuta markas tas variē robežās 0,9 -1,018. Šis rādītājs ir atkarīgs no temperatūras, 

temperatūrai palielinoties, mazuta īpatnējais svars samazinās /12-14/. 

 

5.  Mazuta pielietojums tautsaimniecībā 
 

      Pasaules praksē mazuts ir augstvērtīgs energoresurss –ne tikai kurināmais, ko izmanto enerģētikā 

– dažādas jaudas un nozīmes sadedzināšanas iekārtās siltuma, tvaika un elektroenerģijas ražošanai, 

bet arī jūras transportā – lielo kuģu (arī militāro) katlu kurināšanai, kā arī daudzās citās tehnoloģiskās 

ierīcēs, arī būvniecībā un lauksaimniecībā (kaltēs labības graudu žāvēšanai). Daļu mazuta izmanto, 

to termiski pārstrādājot (destilācija vakuumā), tādējādi papildus iegūstot benzīnu un dīzeļdegvielu. 

Latvijā galvenās tautsaimniecības jomas mazuta izmantošanā kopš PSRS laikiem līdz pat šī gadsimta 

iesākumam bija rūpniecība (metalurģija), dzīvokļu/komunālā saimniecība, arī jūras transports. Teju 

viss Latvijā izmantotais mazuts tika ražots PSRS, tai skaitā arī Lietuvas PSR (Mažeiķu naftas 

rūpnīca), pēc PSRS sabrukuma - Krievijas Federācijā, kur valsts standarti (ГОСТ) noteica 

pieļaujamo sēra saturu kurināmajā mazutā līdz pat 3,5%. Latvijā jau no 2004.g. vidus, ievērojot 

Eiropas Savienībā noteiktās vides aizsardzības prasības gaisa kvalitātei, nebija atļauts enerģētikā 

izmantot mazutu ar sēra saturu, kas pārsniedz 1%. Atsacīšanos no mazuta kā kurināmā enerģētikā 

noteica arī ar mazuta saimniecību saistītais augstais siltumenerģijas pašpatēriņš, kas samazina 

kurināmā izmantošanas efektivitāti, kā arī no sēra attīrīta mazuta cenas krasais pieaugums un ar to 

saistītā siltumenerģijas tarifa palielināšanās (par 25-30%). Uz to laiku Latvijā bija aptuveni 40 

uzņēmumu, kuros enerģijas ražošanai izmantoja tikai mazutu. Visus šos uzņēmumus nosacīti var 

iedalīt divās grupās. Pirmajā bija siltumapgādes uzņēmumi, kas nodrošināja apdzīvotās vietas vai to 

daļas ar siltumu un karsto ūdeni. Otrajā grupā bija ražošanas uzņēmumi, kuru galaproduktā ir liels 

kurināmā īpatsvars /15/. Pakāpeniski pārejot no mazuta kā kurināmā uz alternatīviem kurināmā 

veidiem (gāzi, oglēm, biomasu) ir izveidojusies situācija, ka Latvijā mazutu energosektorā pašreiz 

vairs neizmanto. Tas neizslēdz to, ka atsevišķos objektos - bijušajās mazuta saimniecībās (naftas 

bāzēs), arī atsevišķās mazajās siltumcentrālēs nelieli mazuta apjomi joprojām ir saglabājušies kā 

rezerves vai avārijas kurināmais. Latvijā mazutu kā energoresursu pašreiz vēl izmanto atsevišķās 

rūpniecības nozarēs - betona un dzelzsbetona konstrukciju ražošanā, melno un krāsaino metālu 

kausēšanai mašīnbūvē, arī kuģubūvē un remontā. Latvijas lielo ostu termināļos notiek mazuta 

pārkraušana un īslaicīga uzglabāšana (bunkurēšana) eksporta vajadzībām. Jāatzīmē arī, ka 

ekspluatējot mazuta saimniecību, var veidoties ar naftas produktiem piesārņoti notekūdeņi, kuru 

attīrīšana var radīt problēmas. Tātad Latvijā mazutu neražo, bet ieved – mūsu gadsimta pirmajā 

desmitgadē galvenokārt kā produktu bunkurēšanai ostās un pārkraušanai tankkuģos. Jāatzīmē, ka 

pēdējo 10 gadu laikā mazuta daudzumi vietējam patēriņam ir būtiski samazinājušies skat. 2. tabulu). 
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2. Tabula. Latvijā ievestā un izmantotā mazuta apjomi (tūkst. tonnu) /16/ 

 

 Imports Bunku- 

rēšana  

Eksports Vietējais 

patēriņš 

2006 183 135 0 53 

2008 189 165 0 2  

2010 216  1  0   9 

2015     1 134 15   0 

 

6. Mazuta kvalitātes standarti 
 

     Ņemot vērā, ka Valmieras pilotteritorijā mazuta saimniecība darbojās kopš PSRS 

laikiem (no 1960--tajiem gadiem) un salīdzinoši ilgā laika posmā (~ 40 gadus), ir pamatoti 

pieņemt, ka iespējamais vides piesārņojums radies ar padomju laikos, respektīvi, PSRS 

teritorijā (Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Krievijā, Turkmēnijā) ražoto mazutu, nevis no 

ārvalstīm importēto. Turklāt mazuts Krievijas enerģētisko resursu eksporta struktūrā naudas 

izteiksmē vienmēr ir ieņēmis augstu vietu – pašlaik ceturto vietu aiz naftas, dabasgāzes un 

dīzeļdegvielas. Tādēļ mazuta fizikāli ķīmiskās īpašības raksturotas ar bijušajā PSRS un 

pašreiz Krievijas Federācijā noteiktajiem kvalitātes standartiem, kuru tehniskās prasības 

laika gaitā vairākkārt mainījušās (ГОСТ 1501-57, ГОСТ 10585—63, ГОСТ 10585—75, 

Krievijas Federācijas standarts ГОСТ 10585-99).  

 

6.1. Mazuta markas un to salīdzinājums 

 

     Sākotnēji mazuta, ko izmantoja siltumenerģētikā apkures katlu darbināšanai, kvalitātes 

prasības tika noteiktas ar PSRS valsts standartu ГОСТ 1501-57. Standarts ГОСТ 1501-57 

(spēkā līdz 01.01.1965) noteica šādu mazuta veidu (marku) ražošanu: flotes mazuts ar 

marku Ф5 un Ф12 un 6 kurināmā mazuta markas: M20, M40, M60, M80, M100 un M200 

(skat. tabulu), kurus atkarībā no sēra satura iedalīja mazsēra (sēra saturs ne vairāk par 

0,5%), sērainajos (sēra saturs robežās 0,5 - 1%) un mazutā ar augstu sēra saturu (>1%). 

Skaitlis pie mazuta markas apzīmējuma norāda uz mazuta nosacīto viskozitāti, kas 

attiecīgajai markai noteikta ar standartu. PSRS un Krievijas Federācijā flotes mazuts Ф5 un 

Ф12 kā mazāk viskozie (flotes mazutu nosacītā viskozitāte - 50 BУ grādi, kurināmā 

mazutam siltumcentrālēs – 80 BУ grādi) tika izmantoti tikai kuģu, tai skaitā karakuģu, katlu 

darbināšanai un siltumcentrālēs izmantoti netika. Izmantošanu noteica arī mazuta cena: jo 

lielāka viskozitāte, jo zemāka cena. Arī Latvijā centralizētajās sultumapgādes sistēmās 

kuģniecībā izmantojamās mazuta markas Ф5 un Ф12 netika izmantotas. 

 

3. Tabula. Kurināmā mazuta raksturīgās īpašības  

 
Mazuta

 marka 

Nosacītā viskozitāte, BУ grādi Uzliesmošanas 

temp., ne zemāk 

par oC 

Sacietēšanas 

temp., ne augstāk  

par oC 
pie 50 oC pie 80 oC pie 100 oC 

M20 Ne vairāk 

par 20 

2,5 5,0 - 8  +5 

M40 20-40 5,0-8,0 - 100 +10 

M   40-60 8,0-11,0 - 110 +15 

M80 60-80 11,0-13,0 - 120 +20 

M100 80-100 13,0-15,5 - 125 +25 

M200 100-200 - 6,5-9,5 140 +36 
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      Jo lielāks markas indekss (skaitlis), jo viskozāks ir attiecīgais mazuts un augstākas tā 

sacietēšanas un uzliesmošanas temperatūras. PSRS laikā praksē tomēr mazuta kvalitātes 

rādītāji reizēm visai ievērojami atšķīrās no standarta prasībām. Lai iekļautos standarta 

prasībās attiecībā uz viskozitāti, viskozākos mazutus atšķaidīja ar zemāk virstošām naftas 

frakcijām, taču tas izmainīja citus mazuta parametrus. Turklāt bieži vien nelieliem mazuta 

daudzumu patērētājiem piegādāja mazutu, kas bija dažādu mazuta marku atlikumu 

sajaukums. Jāatzīmē, ka standarts ГОСТ 1501-57 visai nepilnīgi raksturoja mazuta marku 

īpašības, jo nenoteica prasības tur esošo parafīnu, asfaltēnu, sveķu un pelnu saturam. 

Turpmākie standarti noteica plašāku raksturojošo parametru klāstu.  

PSRS lielajās siltumcentrālēs lielākoties tika izmantots lētākais mazuts M-100. Latvijā 

galvenokārt tika izmantots mazuts ar sēra saturu 1,8-2,3 % un mazuts M-40, iespējams, 

vispār nav izmantots siltum/elektroenerģijas ieguvei, jo to parasti izmantoja nelielās 

elektrostacijās PSRS polārajos apgabalos, kā arī vietās, kur ir samērā daudz lētas naftas. 

Visplašāk enerģētikā izmantoto kurināmo - mazuta M-40 un M-100 tehnoloģisko parametru 

salīdzinājums dots 4.tabulā. 

 

4.Tabula. Mazuta-40 un mazuta-100 tehnoloģisko parametru salīdzinājums /17/ 

 
Parametrs  Lielums mazuta markām 

M-40 100 M-100 

Nosacītā viskozitāte, pie 80 oC 8 16 

Pelnu saturs %, ne vairāk par  0,12 0,14 

Mehāniskie piemaisījumi %, ne 

vairāk par 

0,5 1,0 

Ūdens masas daļa %, ne vairāk par 1,0 1,0 

Uzliesmošanas temp. vaļējā tīģelī, 
oC, ne zemāk par  

 0 110 

Sacietēšanas temp. oC, ne augstāk kā   

-mazutam no naftas ar īsām parafīnu ķēdēm, 

- mazutam no naftas ar garām parafīnu ķēdēm, 

 

10 

25 

 

25 

42 

Blīvums pie 20 oC, kg/m3,ne vairāk par 965 1015 

 

Pelnu saturs mazutā (markas M-40 un M-100) dots saistībā ar sēra saturu. Jo augstāks sēra 

saturs, jo vairāk pelnos kaitīgā elementa vanādija pentoksīda (skat.5.tabulu): 

 

5.Tabula. Pelnu saturs mazutā, ko izmanto par krāšņu kurināmo /17/ 

 
   Mazuta 

marka 

Klase   Pelnu elementārais sastāvs % 
V2O5  SO2 Fe2O3 3  aO Mg    Na2O K2O 

M-40 un  

M-100 

Ar zemu 

S saturu 

5,5 18,8 15,31 27,05 8,75   ,10 0,5 

M-40 un  

M- 100 

Normāls 

S saturs 

46,9 16,3 8,6  9,00 7,20 10,77 1,2 

M-40 un  

M- 100 

Augsts 

S saturs 

48,8 10,0 9,20 10,10 5,60 14,90 1,4 

 

     Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās Krievijas Federācijā tika izstrādāts jauns 

starpvalstu standarts mazutam, vienkāršojot iepriekšējo standartizāciju, respektīvi, standarts 

ГОСТ 10585-99 (spēkā no 01.01.2001) /18/, kas atkarībā no pielietojuma, pašreiz nosaka 

šādus mazuta veidus jeb markas: 

- flotes mazuts Ф5, II un IV veida, 

- flotes mazuts Ф12, 

- krāšņu kurināmais mazuts-40 (mazpelnainais I –VII veida), pelnainais I-VII veida); 
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- krāšņu kurināmais mazuts-100 (mazpelnainais (I –VII veida), pelnainais I-VII 

veida). 

 

 

     Mazuta tehniskajā raksturojumā obligāti tiek norādīts: flotes mazutam – klasifikācija pēc 

sēra satura, bet krāšņu kurināmā mazutam – klasifikācija pēc sēra un pelnu satura, kā arī 

sacietēšanas temperatūra. Ražotājam katrai saražotajai mazuta partijai produkcijas sērijas 

pasē jānorāda: produkcijas nosaukums un marka, produkciju raksturojošie parametri, ko 

nosaka standarts un šo parametru faktiskās analītiskās vērtības, kā arī informācija par 

piedevām, ja tādas ir pievienotas. Vadoties pēc standartā ГОСТ 10585-99 noteiktajiem 

parametriem, mazutu-M-40 un mazutu M-100, kurus iegūst no naftas ar augstu 

parafīnogļūdeņražu saturu, kuģu katlu iekārtās neizmanto. Tie galvenokārt tiek izmantoti 

siltumenerģētikā. Savukārt flotes mazutus Ф5 un Ф12 neizmanto par kurināmo 

stacionārajās siltumcentrālēs un katlu mājās. Saskaņā ar iepriekšminēto Krievijas 

Federācijas standartu mazutiem jāatbilst šādiem fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem: 

6.Tabula. Mazuta markas raksturojošie fizikāli ķīmiskie parametri 

Rādītājs 
Marka un tai raksturīgais lielums Testa 

metode Ф5 Ф12 M-40 M-100 

1. Viskozitāte pie 

50°С, ne vairāk 

par –nosacītie, 

grādi ВУ 

5,0 12,0 - - ГОСТ 

6258 

vai kinemātiskā, 

m2/s (сSt) 

36,2 × 

10-6 

(36,2) 

89 × 10-6 

(89) 

- -  ГОСТ 33 

2. Viskozitāte pie 

80°С, ne vairāk 

par  

nosacītie, grādi 

ВУ 

  8,0 - ГОСT258 

vai kinemātiskā, 

m2/s (сSt) 

- - 59,0 × 10-6 

(59,0) 

-  ГОСТ 33  

3. Viskozitāte pie 

100°С,ne vairāk 

par : 

nosacītie, grādi 

ВУ 

- - - 6,8  ГОСТ 

6258 

Vai kinemātiskā, 

m2/s (сSt  

- - - 50,0 × 10-6 

(50,0) 

 ГОСТ 33 

4. Dinamiskā 

viskozitāte pie 

0°С, Pa.s-, ne 

vairāk par 

0,1 x 27 - - -  ГОCТ 

1929 

5. Pelni, %, ne 

vairāk par, 

(mazpelnu) 

- - 0,04 0,05  ГОСТ 

1461 
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pelnainam 0,05 0,10 0,12 0,14  

6. Mehānisko 

piemaisījumu 

masa %,  

ne vairāk par 

0,10 0,12 0,5 1,0 ГОСТ 

6370 

7. Ūdens masa 

%, ne vairāk par 

0,3 0,3 1,0 1,0 ГОСТ 

2477  

8. Ūdenī šķīstošu 

skābju un sārmu 

saturs 

nav ГОСТ 

6307 

9. Sēra masas 

daļa %, ne vairāk 

par: šādiem 

mazutu veidiem 

    ГОСТ  

Р 51947 

I  -  -  0,5  0,5  

II  1,0  0,6  1,0  1,0  

III  -  -  1,5  1,5  

IV  2,0  -  2,0  2,0 

V  -  -  1,0  2,5  

VI  - - 3,0 3,0 

VII - - 3,5 3,5 

10. Koksētība, 

%, ne vairāk par 

1,0 6,0 - - ГОСТ 

19932 

11. Sērūdeņraža 

un gaistošo 

merkaptānu 

saturs 

nav  - 

12.Uzliesmošana

s temperatūra, 

°С, slēgtā tīģelī 

ne zemāk par 

80 90 - -  ГОСТ 

6356 

atklātā tīģelī - - 9 110  ГОСТ 

4333 

13.Sacietēšanas 

temperatūra, °С, 

ne augstāk par 

-5 -8 0 25  ГОСТ 

20287 

mazutiem ar 

augstu parafīnu 

saturu 

- - 25 42  

14. Zemākais 

sadegšanas 

siltums 

pārrēķinot uz 

sausu kurināmo 

ne mazāk par 

кJ/кg, markām I, 

     ГОСТ 

21261  

41454 41454 40740 0530  
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II, III un IV 

V, VI  un VII - - 39900 39900  

15. Blīvums pie 

20°С, kg/m3, ne 

vairāk par 

955 960 Netiek normēts, bet 

noteikšana obligāta 

 ГОСТ 

3900 

 

7.  

 

     Saskaņā ar standartu ГОСТ 10585 – 99 šķidrais kurināmais mazuts M-40 ir ar sacietēšanas 

temperatūru ne zemāku par +10 oC un ne augstāku par +25 oC, ja tas ražots no naftas ar augstu 

parafīnu saturu. Lai samazinātu sacietēšanas temperatūru šādam mazutam tiek pievienotas naftas 

destilācijas vidējās frakcijas 8-15% robežās. Mazuts M-100 tiek ražots no naftas pārstrādes 

atlikumiem, pievienojot dīzeļdegvielu vai petrolejas frakcijas. Izmanto kā kurināmo siltumcentrālēs 

un dažādās termiskās tehnoloģiskās iekārtās. No ārzemju kurināmā veidiem (fuel oil), ko izmanto 

siltumcentrālēs, ar visai līdzīgiem fizikāli ķīmiskiem parametriem ir pieminēšanas vērti šādi 

augstas viskozitātes kurināmie: ASV- Fuel oil Number 5, Fuel oil Number 6, Apvienotajā Karalistē 

atbilstoši standartam The British Standard BS 2869 –Residual oils Classes F,G,H /19/. 

Saskaņā ar Krievijas Federācijas standartos iekļauto informāciju, mazuts ir maztoksisks, taču 

kairinošs produkts, kas cilvēkam iedarbojas uz acs gļotādu un ādu. Esot ilgstošā kontaktā, mazuts 

var izraisīt ādas sasaslimšanas, kā arī var palielināt elpošanas orgānu saslimšanas risku un izraisīt 

pat ļaundabīgus audzējus.  

 

6.2    Mazuta dažādu paraugu salīdzinājums 

 

      Mazuta paraugu salīdzinājumam izmantoti gan konkrētu ņemto paraugu (Valmiera2) analīžu 

dati, gan citviet Latvijā izmantota mazuta attiecīgie raksturlielumi. Jāatzīmē, ka salīdzinājums ir 

ļoti virspusējs, jo Valmieras mazuta paraugam netika veikta mazutam būtisku parametru 

(viskozitāte, kušanas un sacietēšanas temperatūras) noteikšana. Tam, protams, ir zināms pamats – 

ilgstošais glabāšanās laiks nestandarta apstākļos, kas varēja novest pie Valmieras mazuta sastāva 

un līdz ar to arī attiecīgo raksturlielumu izmaiņām. Laboratorijas apstākļos veiktā Valmieras 

parauga pārtvaice pie atmosfēras spiediena (skat. 2.Pielikumu) un salīdzinājums ar naftas 

galvenajiem pārtvaices produktiem (3. Pielikums) arī ļauj pieņemt, ka Valmieras parauga sastāvs 

kopumā atbilst naftas mazuta sastāvam ar nelielu (10-12%) vieglāko frakciju (petroleja, 

dīzeļdegviela) piejaukumu. Pārtvaice sākas pie aptuveni 220 oC un beidzas pie 558 oC, kad 

pārtvaicējies 99,5% no ņemtā parauga masas. Pilnībā iztrūkst mazmolekulāro gaistošo ogļūdeņražu 

ar C5 –C12, kas ir loģiski, jo tie ilgstošās glabāšanās laikā aiztvaikojuši gaisā. Spriežot pēc mazuta 

blīvuma un sēra satura, mazuts no Valmieras pilotteritorijas varētu atbilst PSRS ražojuma M-100 

markas mazutam (skat 4.Pielikums). 

 

7. Vides piesārņojuma ar mazutu attīrīšanas metodes 
 

      Pasaulē vides piesārņojums ar naftas produktiem un konkrēti mazutu ir nopietna problēma, 

tādēļ notiek intensīvi pētījumi augsnes, grunts, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu attīrīšanā no šāda 

veida piesārņojuma. Pielietojamās metodes grunts un gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas produktu 

piesārņojuma var iedalīt tādās, kas balstās uz ekskavētas augsnes/grunts vai izsūknētu ūdeņu 

apstrādi (ex situ metodes), vai tādās, kur piesārņotā vieta tiek apstrādāta tieši uz vietas bez fiziskas 

grunts izrakšanas vai gruntsūdeņu izsūknēšanas (in situ metodes). Visas apstrādes tehnoloģijas var 

iedalīt fizikālās, fizikāli ķīmiskās, ķīmiskās un bioloģiskās metodēs. Vairākām metodēm gan ir tīri 

teorētiska nozīme vai arī tās ir pārbaudītas praksē tikai nelielā mērogā. Biodegradācijas metodes, 

lai gan videi visdraudzīgākās, ir visai specifiskas attiecībā uz piesārņotājiem. Mazutu, salīdzinot ar 
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citiem daudztonnāžas naftas produktiem, raksturo augsts poliaromātisko un vidē noturīgo 

ogļūdeņražu saturs. Tie ir ar ļoti zemu šķīdību ūdenī, tādēļ labi piesaistās augsnes daļiņām, ir 

mazkustīgi un lēni un grūti biodegradējas mikroorganismu vai mikroskopisko sēņu iespaidā. Kā 

vieni no aktīvākajiem un izplatītākiem tiek uzskatīti Pseudomonas, Rhodococcus, Arthrobacter un 

Acinetobacter saimju mikroorganismi, bet NikaOil biopreparāts vasaras sezonas laikā lauka 

apstākļos efektīvi degradē petroleju un dīzeļdegvielu, arī mazutu ( par 25-45%), kas apliecina, ka 

iespējams attīstīt augsti selektīvus biopreparātus naftas produktu piesārņojuma likvidēšanā dažādos 

ģeogrāfiskos reģionos /21/. 

 

7.1. Mazuta un naftas produktu biodegradācija piesārņotā augsnē 

 

Augsnes attīrīšanā no piesārņojuma ar naftas produktiem aprakstīts daudz pētījumu, daļu no kuriem 

būtu jāpārbauda praksē. Tiek uzsvērts, ka mazuta biodegradācijā lietotās rutīnas metodes ir pārāk 

dārgas, tādēļ vietējo, augsnē mītošo mikroorganismu kultivēšana (piemēram, Enterobacter cloacae 

BBRC 10061) un izmantošana varētu būt efektīva izmaksu samazināšanā /22/. Ir informācija, ka 

mazutu kā barības bāzi izmanto arī mikroorganismi, kas izdalīti no ar mazutu piesārņotas augsnes. 

Atsevišķi kultivēti celmi (strains) spējīgi šķidrā vidē 10 dienu laikā noārdīt mazutu par 20%, bet 20 

dienu laikā augsnē par 30% /23/. Literatūrā tiek norādīts uz nepieciešamību papildus pievadīt 

organisko oglekli un minerāl- vai organiskā mēslojuma barības vielas mikroorganismu dzīvības 

procesu aktivizēšanai. Šādā veidā ar mazutu piesārņotas augsnes bioremediācija lauka apstākļos 

(600 m3 piesārņotas augsnes 0,4 m dziļumā) mehāniski maisot tika realizēta ar ātrumu alifātiskajai 

frakcijai - 24 mg/kg/dienā, aromātiskajai frakcijai 6 mg/kg/dienā un 3 mg/kg/dienā 

heterocikliskajai asfaltēnu frakcijai. Pēc 150 dienām ap 94% naftas ogļūdeņražu bija biodegradēti 

/24, 25/. Norādīts, ka mazuta nestimulēta biodegradācija (bez barības vielu un biomasas 

pievadīšanas) augsnē lauka eksperimentā pat 6 mēnešu laikā nenorit pilnīgi līdz galam /26/. 

Mazuta biodegradācijas pētījumi veikti arī Baltijas republikās. Lietuvā pētīta vairāku sēņu sugu 

Cuninghamella, Rhizopus, Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Trichodermata augšanas iespējas 

un iedarbība uz augsni piesārņojošiem naftas produktiem, jo mikroskopiskās sēnes atšķirībā no 

baktērijām spēj sagraut augstmolekulārus poliaromātiskos ogļūdeņražus. Sēņu tīrkultūras 

Trichoderma harzianum VNB-16 spēja noārdīt mazutu, dīzeļdegvielu un naftalīnu NPK 

minerālmēslojuma klātbūtnē, kas ievērojami paaugstina biodegradācijas ātrumu. Ap 10% mazuta 

un 44% naftalīna tika noārdīti 7 dienās /27/. Rīgas Tehniskajā universitātē pētītas iespējas 

palielināt augsnē mītošo mikroorganismu bioloģisko aktivitāti. Piesārņotajai augsnei papildus 

pievadot viegli pieejama oglekļa avotus - biodīzeļa ražošanas izejvielu un blakusproduktu - rapšu 

eļļu un jēlglicerīnu, panākts, ka gan mikroskopisko sēņu skaits, gan baktēriju skaits paraugos bija 

lielāks nekā kontroles paraugu augsnē. Zināms, ka būtisks faktors mazuta noārdīšanā, izmantojot 

mikroskopiskās sēnes, ir temperatūra. Eksperiments parāda iespēju, ka Latvijas klimatiskajos 

apstākļos iespējams pagarināt naftas produktu, to skaitā mazuta, biodegradācijas sezonu augsnē 

(pie 10oC) /28/. Taču jāatzīmē, ka piesārņojuma ievērojama samazināšana vai likvidācija ar naftas 

produktiem piesārņotā augsnē ar bioloģiskām metodēm iespējama tikai nelielā dziļumā un ir 

laikietilpīga - no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem un vairāk, pietam tā bieži nenorit līdz galam. 

7.2. Gruntsūdens piesārņojums Valmieras pilotteritorijā ar mazutu 

un tā sastāvdaļām  

Mazuta parauga (Valmiera2), kas ņemts no mazuta uzglabāšanas tvertnes, fizikāli ķīmisko 

parametru noteikšana laboratorijas apstākļos (blīvums, frakcionētā destilācija pie parastā spiediena) 

parāda, ka paraugs praktiski vairs nesatur viegli gaistošās frakcijas (destilācijas sākums pie 220 oC) 

un tas ir tikai nedaudz vieglāks par ūdeni (d-991,4 kg/m3, skat 2.un 4. Pielikumu). Pilotteritorijas 

grunts segums sastāv no vāji filtrējošiem nogulumiem – mālsmilts un smilšmāla, kas nosaka to, ka 
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mazuta piesārņojuma infiltrācija no piesārņotās grunts un izplatība gruntsūdeņos ir apgrūtināta (tas 

saistās pie grunts) un praktiski iespējama tikai seklākajos gruntsūdens slāņos (2-4 m dziļumā). 

Vairums grunts un gruntsūdens paraugu, kas ņemti no pilotteritorijas sektoriem A1, A3 un A4, 

analīžu dati parāda nelielu lokālu virspusēju piesārņojumu (līdz 0,25 m), kas nedraud ar mazuta un 

tā sastāvdaļu nokļūšanu dziļākos gruntsūdens slāņos. Kā liecina ņemto grunts paraugu analīzes, 

ievērojams grunts piesārņojums līdz pat 4 m dziļumam (urbums U11) ar nelielu peldošu naftas 

produktu slāni konstatēts teritorijas sektora A2 daļā (ap mazuta pieņemšanas/pārsūknēšanas tvertni 

un sūkņu staciju) blakus kādreizējai dzelzceļa estakādei (skat.5. Pielikumu). Tas varētu būt 

izveidojies nokrišņu iespaidā kā infiltrāts no stipri piesārņotās grunts. Tā kā hidroģeologu 

noteiktais gruntsūdeņu plūdums konstatēts rietumu virzienā, tad seklie gruntsūdeņi pārvietojas 

bijušās dzelzceļa estakādes virzienā un tālāk uz meliorācijas grāvi ar perspektīvu kādreiz noplūst 

virszemes ūdeņos. Sektoros A1 –A4 veiktajos dziļurbumos (DZ1- DZ3) gruntsūdens analīzes, 

ņemot vērā mērījumu nenoteiktību, neuzrāda ūdens kvalitātes mērķlielumu pārsniegumus ar naftas 

produktiem (tai skaitā ar benzolu, toluolu, etilbenzolu un izomērajiem ksiloliem) /29/.  

7.3. Metodes gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas produktiem /30 -34/ 

Ir daudz informācijas par naftas un tās dažādo pārstrādes produktu noplūdēm jūrā, citos virszemes 

ūdeņos, kā arī paņēmieniem šāda veida piesārņojuma ierobežošanā un savākšanā. Jebkura veida 

naftas produktu noplūde vidē ir potenciāls drauds gruntsūdeņiem. Par gruntsūdeņu attīrīšanu no 

naftas produktiem informācijas ir krietni mazāk. Lai gan gruntsūdeņos mītošie mikroorganismi ir 

spējīgi bioloģiski noārdīt tur nokļuvušo piesārņojumu, gruntsūdeņu ātrākai attīrīšanai izmanto 

virkni dažādu metožu, kuras var iedalīt vairākās grupās: 

- fizikālās apstrādes metodes, 

- fizikāli ķīmiskās un ķīmiskās apstrādes metodes,  

- bioloģiskās apstrādes metodes 

Pasaulē notiek intensīvi pētījumi un strauji attīstās ar naftu vai naftas produktiem piesārņotu 

augšņu vai grunts attīrīšana ar bioloģiskām metodēm, balstoties uz principu, ka mikroorganismi un 

mikroskopiskas sēnes lēnām, pakāpeniski „apēd” (noārda) šos piesārņotājus. Bionoārdīšanās 

ātrumu nosaka daudzi parametri un, ja kāds no tiem nav optimāls, bioloģiskā attīrīšanās notiek lēni 

un bieži vien ne līdz galam. Efektīva gruntsūdeņu attīrīšanā ir arī vairāku metožu kombinēšana. 

Gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas produktiem par piemērotākām varētu uzskatīt:  

• No fizikālām apstrādes metodēm: 

- Izsūknēšana no urbumiem ar sekojošu pēcapstrādi virszemē (pump and treat), kad 

gruntsūdeni izsūknē un attīra vai nu bioloģiski vai ķīmiskā ceļā; 

- Gaisa iepūšana (caurpūšana) tieši gruntsūdens slānī, kas palīdz atdalīt gaistošos naftas 

produktus; 

- Efektīvāka ir izsmelšana no monitoringa urbumiem (ja konstatēts peldošs naftas produktu 

slānis) ar kausiem, kas piestiprināti lentveida nesējam, ko dzen elektromotors. Lente 

izgatavota no materiāla, kas uzsūc ogļūdeņražus, bet nesaista ūdeni. Šāds paņēmiens noder 

gan par ūdeni vieglāko piesārņotāju (benzīna, petrolejas), gan smagāko, mazutam līdzīgo 

produktu (kreozota un akmeņogļu petrolejas), gan smagāku par ūdeni piesārņotāju (mazuta 

ar blīvumu >1, kreozota, akmeņogļu darvas) atdalīšanai. Šāds paņēmiens der arī gadījumos, 

kad piesārņotājs nosēdies urbuma dibenā zem ūdens slāņa. 

• No fizikāli ķīmiskām un ķīmiskajām metodēm: 

- Absorbciju uz aktivētas ogles. Ar šo paņēmienu var sekmīgi savākt gaistošos naftas 

produktus, tai skaitā aromātiskos (BTEX). 

- Virsmas aktīvu vielu izmantošana, injicējot tās caur kontrolurbumiem tieši gruntsūdenī ar 

sekojošu izpumpēšanu virszemē un atstrādāto virsmas aktīvo vielu atdalīšanu (kopā ar 

piesārņotāju). Šāds paņēmiens noderīgs tādu piesārņotāju savākšanai, kuri ir polāri un 
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smagāki par ūdeni. 

- Līdzstrāvas izmantošana elektroosmozes un elektrokinēzes paņēmienos lielu teritoriju 

attīrīšanā no ūdenī šķīstoša neorganiskas vai organiskas dabas piesārņojuma. Vairāk gan 

noderīga smago metālu piesārņojuma likvidācijai /31/. 

- Piesārņotāju ķīmiska oksidēšana, ievadot tieši urbumā gāzveida oksidētāju (gaiss, 

skābeklis, ozons) vai oksidētāja šķīdumu (ūdeņraža peroksīdu, permanganātu vai 

persulfātu). Šo paņēmienu izmanto viskozu hidrofobu piesārņotāju sagraušanai. 

- Kopš 2009. gada attīstās nanomateriālu izmantošana gruntsūdeņu attīrīšanā, injicējot 

nanomateriālu (piemēram, dzelzs nanodaļiņas) tieši kontrolurbumos. Jāievēro gruntsūdeņu 

plūsma, lai tā aiznestu nanomateriālu līdz piesārņojuma vietai. Nanotehnoloģiju 

izmantošana vēl atrodas izpētes stadijā, bet strauji attīstās /32/. 

• No bioloģiskām metodēm.  

- Bioventilēšana” (bioventing), kad gruntsūdeņus piesārņojušās degvielas ogļūdeņražu 

degradācijā kombinē mikroorganismu ievadīšanu kopā ar gaisu vai skābekli.  

- Bioizsmidzināšana (biosparring), kad vietējas izcelsmes mikroorganismus kopā ar gaisu 

iesmidzina piesārņojuma zonā. Parasti pielieto gadījumos, kad gruntsūdeņos nokļuvusi 

petroleja /33/. 

- Dīzeļdegvielas un „melnā kurināmā” (mazuta) piesārņojuma samazināšanā visai iedarbīga 

ir arī specifisku mikroorganismu (noteiktu tipu jeb celmu) izmantošana (piemēram, 

biopreparāts GVT) /34/. 

Maz ticams, ka Latvijas apstākļos gruntsūdeņu piesārņojuma ar naftas produktiem samazināšanā 

un attīrīšanā pietiekami ātra un efektīva būtu fitokoriģēšanas (phytoremediation), izmantošana, 

respektīvi, apstādot piesārņoto vietu ar augiem (piemēram, papelēm, pākšaugiem u.tml.). Šīs 

metodes efektivitāte izpaužas tikai nelielā dziļumā (0,5 – 1 m), un tā ir lēna. Plašāk pielietoto ar 

naftas produktiem piesārņotu teritoriju sanācijas metožu salīdzinājums dots 6. Pielikumā, kas 

bāzēts uz informācijas avotā /35/ doto metožu apkopojumu, bet vispusīgs ieskats par tehnoloģisko 

paņēmienu izmantošanu augšņu un gruntsūdeņu attīrīšanā iegūstams arī kanādiešu un dāņu 

pētnieku publikācijās /36, 37/. 

 

8. Secinājumi 
 

1. Izmantojot literatūras avotos un kvalitātes standartos sniegtos datus un informāciju, dots 

mazutam raksturīgo īpašību un parametru apkopojums.  

2. Apkopota pieejamā informācija par mazuta izmantošanu tautsaimniecībā Latvijā un citviet 

pasaulē. Dots īss pārskats par ar naftas produktiem piesārņotas grunts un gruntsūdeņu 

attīrīšanas metožu pielietojumu. 

3. Veikts Valmieras pilotteritorijā ņemtā mazuta parauga laboratorijā veikto analīžu datu 

salīdzinājums ar citu avotu mazuta paraugu attiecīgajiem fizikāli ķīmiskajiem parametriem. 

Valmieras mazuta paraugs atmosfēras ietekmē un novecošanas procesa rezultātā ir ar izmainītu 

ķīmisko sastāvu, par ko liecina fakts, ka tas praktiski nesatur gaistošās komponentes benzolu, 

toluolu, etilbenzolu un ksilolus. Iespējams, Valmieras pilotteritorijas mazuta saimniecībā 

savulaik ir strādāts ar mazuta marku M-100. 

4. Nav vienas vienīgas universālas metodes vides attīrīšanai no naftas produktu, tai skaitā mazuta, 

piesārņojuma. Konkrētajai piesārņotajai vietai piemērota efektīva un izmaksu ziņā optimāla 

sanācijas paņēmiena izvēle ir sanācijas darbu profesionāļu sarežģīts uzdevums. 

5. Iztrūkstot datiem par laika gaitā pilotteritorijas gruntī noplūdušā mazuta daudzumu, nebija 

iespējams aprēķināt mazuta potenciālo iespiešanās dziļumu. 
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Bioremediation of land oil spills: diversity of microorganisms degrading oil hydrocarbons, 

pieejams: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/OIL02/OIL02015FU.pdf  

22. Alireza Chackoshian Khorasani,  Mansour Mashreghi and  Soheyla Yaghmaei, 

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/
http://www.bimi.vip.lv/mfm/Faili/03lekcija.pdf
http://chem21.info/info/1609225/
http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/bk3/c15/Fuel%20properties.pdf
https://www.google.com/patents/EP2420313A2?cl=en
https://www.intechopen.com/books/storage-stability-of-fuels/liquid-fuel-ageing-processes-in-long-term-storage-conditions
https://www.intechopen.com/books/storage-stability-of-fuels/liquid-fuel-ageing-processes-in-long-term-storage-conditions
http://neftegaz.ru/standarts/view/965
https://www.vestnesis.lv/laidiens/2003/10/15/nr/143
https://www.vestnesis.lv/ta/id/79908
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__ikgad__energetika/EN0010.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide__ikgad__energetika/EN0010.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://www.chemfive.ru/news/sostav_i_svojstva_topochnykh_mazutov/2014-10-31-384
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1058599Toplivoneftyan.html
https://www.britanica,com/technology/fuel
https://www.google.lv/search?q=Specification+of+Heavy+Fuel+Oil+MAZUT+M100+(GOST+10585/75)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=i47vWZ-UFsP76ASw1I34DQ
https://www.google.lv/search?q=Specification+of+Heavy+Fuel+Oil+MAZUT+M100+(GOST+10585/75)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=i47vWZ-UFsP76ASw1I34DQ
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/OIL02/OIL02015FU.pdf
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Study on biodegradation of Mazut by newly isolated strain Enterobacter cloacae 

BBRC10061: improving and kinetic investigation, pieejams:  
https://jehse.biomedcentral.com/articles/10.1186/1735-2746-10-12.  

23. A.M.Boronin,V.G.Grishchenkov, A.V.Karpov, S.G.Seleznev, V.G.Tokarev, 

M.U.Arinbasarov, R.R.Gajazov, N.P.Kuzmin, Degradation of mazut by selected microbial 

strains in model systems; pieejams: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398 

24. Beškoski V. P., Takić M, Milić J., Ilić M., Gojgić-Cvijović G.,, Jovančićević B., Vrvić M. 

M., Change of isoprenoids, steranes and terpanes during ex situ bioremediation of mazut on 

industrial level, pieejams: 
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391000091B&AspxAutoDetectCookieSupport=1  

25. V.P.Beškoski,,G.Gojgić-Cvijović,, J.Milić,, S. Miletić,, T.Olević, M.M.Vrvić, 

Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy residual fuel oil) – 

A field experiment, pieejams:  
http://www.chem.bg.ac.rs/~p43004/ref/2011_chemosphere_vbeskoski.pdf  

26. Ali Ramadan Mohamed Muftah, Šolević-Knudsen Tatjana, Antić Mališa, Beškoski 

Vladimir P., Vrvić Miroslav M., Schwarzbauer Jan, Jovančićević Branimir, 

Degradability of n-alkanes during ex situ natural bioremediation of soil contaminated by 

heavy residual fuel oil (mazut), pieejams: 
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-51391200106A 

27. J. Repeèkienë, Influence of phosphorous fertilizers on fungial growth and oil hydrocarbon 

degradation, Institute of Botany, Vilnius, Lithuania, 2001;  
Pieejams: http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Biologija/B-22.pdf 

28. Kalniņa D., Stikāns I.,Nikolajeva V., Jure M., Bērziņa-Cimdiņa L.,  

Problems in Cleanup Procedures of Soils Contaminated by Mazut, Materiālzinātne un 

lietišķā ķīmija, Nr.20, 2009, 74.-83.lpp. ISSN 1407-7353. pieejams: 
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/6601-

Problems+in+Cleanup+Procedures+of+Soils+Contaminated+by+Mazut 

29. Ministru kabineta noteikumi Nr.804 (25.10.2005), Noteikumi par augsnes un grunts 

kvalitātes normatīviem; pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=120072  

30. Hayman, M, & Dupont, R. R. (2001). Groundwater and Soil Remediation: Process Design 

and Cost Estimating of Proven Technologies. Reston, Virginia: ASCE Press.  

31. R. Janovskis, E. Taurene, S. Lācis, J. Burlakovs, Ar smagajiem metāliem piesārņotu augšņu 

rekultivācija ar elektrokinētisko tehnoloģiju, LU 72.zinātniskā konference, Ģeogrāfija, 

ģeoloģija, vides zinātne.  Referātu tēzes, 2014., lpp58; pieejams; 
https://www.google.lv/search?q=elektrokin%C4%93zes+metode&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-

ab&gws_rd=cr&dcr=0&ei=qtESWs7HF6TF6QTKp5uYCQ 
32. Lowry, G. V. (2007). Nanomaterials for groundwater remediation. In: Wiesner, M.R.; 

Bottero, J. (eds.), "Environmental Nanotechnology". The McGraw-Hill Companies, New 

York, NY, pp. 297-336. 

33. Pieejams: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/SCR/SCR6.pdf  

34. Ignatavičius G.; Oškinis V., Investigation of black oil and diesel biodegradation in water, 2007, 

pieejams:  
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=023572

24&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCX

RjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrl

NotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcr

awler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358  

 

35. Minimizing pollution from oil products, BASE Project – Implementation of the Baltic Sea 

Action Plan in Russia; pieejams: 

https://jehse.biomedcentral.com/articles/10.1186/1735-2746-10-12
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032959296000398
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391000091B&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221#!
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-51391200106A
http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Biologija/B-22.pdf
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/6601-Problems+in+Cleanup+Procedures+of+Soils+Contaminated+by+Mazut
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/6601-Problems+in+Cleanup+Procedures+of+Soils+Contaminated+by+Mazut
https://likumi.lv/doc.php?id=120072
https://www.google.lv/search?q=elektrokin%C4%93zes+metode&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&dcr=0&ei=qtESWs7HF6TF6QTKp5uYCQ
https://www.google.lv/search?q=elektrokin%C4%93zes+metode&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&dcr=0&ei=qtESWs7HF6TF6QTKp5uYCQ
http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/SCR/SCR6.pdf
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02357224&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCXRjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02357224&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCXRjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02357224&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCXRjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02357224&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCXRjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=02357224&AN=29962358&h=JH%2fIjls4iAYzAR9ylbFRY%2fFpyck0m%2fAY4ude1CA0piGhux9f0wL%2flTCXRjuRnVEDCoGNbO4o7oKB1tis%2bs4qPg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d02357224%26AN%3d29962358
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http://www.helcom.fi/Lists/Publications/Minimizing%20pollution%20from%20oil%20products.pdfBASE 

36. Faisal I. Khan, Tahir Husain, Ramzi Hejazi, An overview and analysis of site remediation 

Technologies; pieejams: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.667.6633&rep=rep1&type=pdf  

37. Gitte Lemming, Michael Z. Hauschild, Poul L. Bjerg, Life cycle assessment of soil and 

groundwater remediation technologies: literature review; pieejams; 
http://www.avnir.org/documentation/bdd/springer/remediation%20technologies.pdf  

 

 

 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.667.6633&rep=rep1&type=pdf
http://www.avnir.org/documentation/bdd/springer/remediation%20technologies.pdf
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PIELIKUMI 

1. Pielikums 

DARBA UZDEVUMS 

Mazuta raksturojuma sagatavošana  

1. Veikt Valmieras pilotteritorijā ņemto mazuta analīžu rezultātu interpretāciju un skaidrojumu, 

sagatavojot atskaiti par sekojošiem jautājumiem: 

1.1. Aprakstīt vispārīgās mazuta īpašības, raksturot, kādiem mērķiem tas tiek/ tika izmantots 

Latvijā un citās valstīs, un aprakstīt, vai Latvijā mazuts joprojām tiek izmantots un kādos 

sektoros, izmantojot literatūrā atrodamo vai eksperta rīcībā esošo informāciju; 

1.2. Raksturot Valmieras pilotteritorijas mazuta fizikāli ķīmiskās īpašības, balstoties uz 

iegūtajiem laboratorijas testēšanas rezultātiem un nepieciešamības gadījumā nosakot 

papildus parametrus (saskaņojot ar Pasūtītāju par izmaksām un parametriem). Ja ir 

iespējams, nodefinēt sekojošus mazuta parametrus (vismaz vispārīgās robežās no 

literatūras avotiem):  

1.2.1. Viskozitāte;  

1.2.2. Dispersija; 

1.2.3. Degradācija / biodegradācija (ja iespējams, norādīt pussabrukšanas periodu) 

vai novecošanās rādītāji;  

1.2.4. Sorbcija, advekcija / mazuta adhezīvās īpašības;  

1.2.5. Mazuta sastāvs – ūdenī grimstošas, peldošas un ūdenī šķīstošas frakcijas, 

polaritāte. 

 

2. Salīdzināt un aprakstīt Valmieras pilotteritorijā esošā mazuta un cita pieejama mazuta parauga 

(kas tiek/tika izmantots centralizētajās siltumapgādes sistēmās Latvijā vai citās valstīs) fizikāli – 

ķīmiskās īpašības. 

3. Pamatojoties uz fizikāli – ķīmiskajām īpašībām, raksturot iespējamo gruntsūdeņu piesārņošanos 

ar naftas produktiem, kas ir mazuta sastāvā, no nejaušiem nolijumiem, avārijām, piesārņotas 

augsnes u.c., tostarp, Valmieras mazuta gadījumā, ja iespējams, aprēķināt aptuvenu laika 

periodu, kādā mazuta nolijumi uz augsnes var nonākt gruntsūdeņos un tos piesārņot.  

4. Aprakstīt iespējamās attīrīšanas metodes / tehnoloģijas gruntsūdeņu attīrīšanai no naftas 

produktiem, balstoties uz literatūrā pieejamo informāciju. 

 

Darbs izpildāms 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Atskaite sagatavojama latviešu valodā, 

iekļaujot kopsavilkumu latviešu un angļu valodās, nosūtāma elektroniski uz e-pasta adresi 

linda.fibiga@lvgmc.lv.  

 

Darba ietvaros sagatavot prezentāciju un prezentēt sagatavoto atskaiti projekta INSURE Latvijas 

partneriem (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Valmieras pilsētas un Vidzemes 

plānošanas reģiona ekspertiem). 

 

 

 

 

 

 

mailto:linda.fibiga@lvgmc.lv
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2. Pielikums 

LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS UN METROLOGIJAS CENTRS 
MASKAVAS IELA 165, LV-1019, RIGA, Latvia 

 

Analysis Report 
 
Report number : 14201/00007857.3/L/17 Submitted date : 11-01-2017 

Main Object : Received samples /January 2017 Sample submitted at : Ventspils 
Report Date : 13-01-2017 Date received : 11-01-2017 
Date of issue : 12-01-2017 Date completed : 12-01-2017 
Sample object : Received samples /January 2017 Sample number : 4633214 
Sample type : Submitted 
Sample submitted as : Fuel Oil 
Marked :  

NAME                                                                               UNIT                              RESULT 

 
IBP (0.5%)       oC   220 
5% recovered         274 
10% recovered          305 
15% recovered          327 
20% recovered          347 
25% recovered          365 
30% recovered          382 
35% recovered          396 
40% recovered          409 
45% recovered         420 
50% recovered          432 
55% recovered         443 
60% recovered         455 
65% recovered          467 
70% recovered          480 
75% recovered         493 
80% recovered         506 
85% recovered          519 
90% recovered          532 
95% recovered         546 
FBP (99.5%)         558 
 
Saybolt was not involved in sampling/or witnessing of the sampling of the product submitted to ourselves, thus provenance 
of the sample cannot be considered as known to Saybolt. 
 

Signed by: Zoya Polinova - Operations Manager 
Issued by: Saybolt Latvija SIA 

Place and date of issue: Ventspils - 12-01-2017 
 

Uncertainties, available on request, apply in the evaluation of the test results. Where available and for convenience 
purposes, the tested sample has been checked for compliance with supplied 
specifications, without accepting any liability. In case of dispute or concern, we refer to the interpretation of test results as 
defined in ASTM D3244, IP 367 or ISO 4259. 
Saybolt Latvija SIA, Dzintaru 92, Ventspils, Latvia LV3602 
Tel: +371 636 024 34 Fax: +371 636 024 35 
Website: www.Saybolt.com Email: ops.lv@corelab.com 
All our activities are carried out under the terms lodged at the arrondissementsrechtbank (Country Court) in Rotterdam, 
The Netherlands. 
Print Date: 13-01-2017 10:34 
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3. Pielikums 

Naftas sadalīšana frakcijās, Valmieras parauga un mazuta M-100 destilācijas 

Oglekļa 

atomu 

skaits 

Viršanas 

temp. 
O C 

Produktu destilācijas frakciju komerciālie nosaukumi 

NAFTA* VALMIERA2 M-100** 

GOST 

10585/75 

2 -89    
3 -42 Naftas gāzes   
4      
5 36    
6 69    
7 98 Benzīns   
8 126    
9 151    

10 174    
11 196    
12 216 Petroleja   
13 235    
14 253    
15 271    
16 287 Dīzeļ - Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela 
17 302 degviela   
18 317    
19 331    
20 344    
21 356    
22 369    
23 380    
24 391    
25 402    
26 4 2 Ma - Mazuts Mazuts 
27 422 zuts   
28 432    
29 441    
30 450    
32 468    
34 483    
36 498    
38 512    
40 525    
42 537    
44 548    

>44 558    
>44 568    

*pēc D.Kalniņa. Nafta un vides problēmas, RTU, RĪGA, 2006;/9/ 

**pēc Specification of Heavy Fuel Oil MAZUT M100 (GOST 10585/75) /20/ 
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4. Pielikums 

Mazuta paraugu raksturlielumu salīdzinājums 

N.p.

k 

Parametrs STANDARTS jeb PARAUGS 

ГОСТ 10585-63 ГОСТ 10585-75 Valmiera 2 Ventbunkers 1 Ventbunkers 2 Lukoil 

1. Mazuta marka M-100 M-100 nav zināma nav norādīta nav norādīta M-100 

2. Iespējamais oglekļa 

atomu skaits mazutā 

nav norādīts nav norādīts nav zināms C9 – C50 C11 – C40 nav norādīts 

3. Viršanas sāk. temp oC nav norādīta 216 220 200 150 150 

4. Viršanas beigu. temp oC nav norādīta 560 558 600 750 750 

5. Blīvums, kg/m3 (20 oC) < 1015 880 -900 991,4  

pie 15 oC 

910 - 1000 840 - 1200 840 - 1200 

6. Sēra saturs, masas % 0,5 < 3,5 0,8 1,3 nav uzrādīts max. 3 nav uzrādīts 

7. Ūdens saturs, masas  % 2 0,5 nav noteikts nav uzrādīts max. 1 prakt. nešķīst 
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5.Pielikums 

Grunts piesārņojuma ar mazuta augstmolekulārām komponentēm (C10 – C40 indekss) raksturojums 

Parauga 

kods 

Sektors Urbuma 

Nr. 

Parauga dziļuma 

intervāls (no m nzv. līdz 

m nzv.)) 

Mērvienība Analīzes 

rezultāts 

Kvalitātes normatīvi*, mg/kg 

A B C 

U-7-1 
 

 

A1 

U7 0 – 0,4 mg/kg 2,6 1 500 5000 

U-7-2 U7 0,4 - 2 mg/kg 3,4 1 500 5000 

U-7-3 U7 2 - 3 mg/kg 2,6 1 500 5000 

U-4-1 U4 0 – 0,5 mg/kg 6,1 1 500 5000 

U-4-2 U4 0,5 -1,7 mg/kg 0,26 1 500 5000 

U-4-3 U4 2 - 3 mg/kg 31 1 500 5000 

U-2-1 U2 0,5 – 1,5 mg/kg 4 1 500 5000 

U-2-2 U2 1,8 - 2,8 mg/kg 2,7 1 500 5000 

U-2-3 U2 2,8 – 3,5 mg/kg 3,7 1 500 5000 

U-6-1 U6 0 – 1,1 mg/kg 8,8 1 500 5000 

U-6-2 U6 1,1 – 2,1 mg/kg 4 1 500 5000 

U-8-1 
A3 

U8 0,1 -0,7 mg/kg 780 1 500 5000 

U-8-2 U8 1 - 2 mg/kg 14 1 500 5000 

U-8-3 U8 2 - 3 mg/kg 5,5 1 500 5000 

U-11-1 
A2 

U11 0,1 -1 mg/kg 3100 1 500 5000 

U-11-2 U11 1 -1,8 mg/kg 8200 1 500 5000 

U-11-3 U11 2 - 3 mg/kg 6700 1 500 5000 

U-11-4 U11 3,6 -4 mg/kg 2200 1 500 5000 

*A – mērķlielums, B – piesardzības robežlielums, C – kritiskais robežlielums (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.804). 
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6.Pielikums 

Metožu salīdzinājums vides attīrīšanai no naftas produktu piesārņojuma * 

Metodes veids Paņēmiens Darbības veids Metodes pielietošanas 

apstākļi 

Attīrīšanas 

pakāpe 

Metodes 

attīrīšanas 

ātrums 

Komentāri 

Piesārņotības 

pakāpe 

Teritorijas  

īpatnības 

 

 

 

 

 

Fizikāla 

 

 

 

Mehāniskais 

Augsnes 

apmaiņa/aizstāšana 

Augsta Nenozīmīgs 

piesārņojums 

nelielā 

dziļumā, kurā 

nav 

tehnoloģisko 

līniju, kabeļu. 

Augsne nav 

sasalusi. 

Pilnīga Ātri Izmaksas ietver 

piesārņotās 

augsnes izrakšanu, 

transportēšanu uz 

izgāztuvi un tīras 

augsnes iepildīšanu 

Uzaršana Zema Piesārņota 

tikai augsnes 

virsējā kārta. 

Nav 

tehnoloģisko 

komunikāciju. 

Augsne nav 

sasalusi 

Zema Lēni Attīrīšanas efektu 

panāk ar 

uzlabotiem 

dabiskās 

biodegradācijas 

apstākļiem 

 

Hidrodinamiskais 

Pasīvā drenāža Augsta Augsts 

gruntsūdens 

līmenis, laba 

augsnes 

caurlaidība 

Zema (max. 

50%) 

Vidējs Efektīva metode 

piesārņojuma 

lokalizēšanai 
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Aktīvā drenāža 

(iepumpēšana/izpumpēšana) 

Augsta Laba vai 

vidēja 

augsnes 

caurlaidība 

Vidēja Ātri Jābūt ūdens 

sajaukumam ar 

naftas produktiem 

 

Aerodinamiskais 

Iepūšana (blowdown) Augsta Neliels 

piesārņojums 

un laba 

augsnes 

caurlaidība 

Zema Ātri Iepūš gaisu vai 

speciālu gāzu 

maisījumu 

Ekstrakcija, pielietojot 

tvaiku un vakuumu 

Vidēja Laba augsnes 

caurlaidība 

Vidēja Ātri Pielietojama tikai, 

lai aizvāktu viegli 

gaistošus 

produktus 

 

Termiskais 

Sadedzināšana Augsta Piesārņota 

augsnes 

virsējā kārta, 

tuvumā nav 

apdzīvotu 

vietu 

Vidēja 

 (50 -70%) 
Ātri Ievērojamas 

piesārņojošas 

emisijas gaisā. Der 

tikai pavisam 

svaiga 

piesārņojuma 

likvidēšanai, taču 

ļoti dārgs 

paņēmiens 

 

 

Izkarsēšana Zema Piesārņojums 

tuvu augsnes 

virskārtai. 

Nav 

tehnoloģisko 

Augsta Lēni Pielieto lai aktivētu 

piesārņojuma 

biodegradāciju, vai 

lai paātrinātu 

reakcijas, ja ievada 
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Fizikāla līniju. ķīmiskos aģentus 

 

 

Elektriskā un 

elektromagnētiskā 

Elektrodestrukcija Zema vai 

vidēja 

Ar ūdeni 

piesātinātas 

augsnes ar 

zemu 

caurlaidību 

Augsta  

(līdz 99%) 
Vidēji ātra Var veicināt 

apakšzemes 

komunikāciju 

koroziju 

Elektroosmoze Zema vai 

vidēja 

Mālainām 

augsnēm 

Vidēja Vidēji ātra Maz pārbaudīta 

Elektrokinēze Vidēja Mālainas 

augsnes 

attīrīšanai no 

ūdenī šķīstoša 

neorganiskas 

vai organiskas 

dabas 

piesārņojuma 

Vidēja Vidēji ātra Līdzstrāvas radītais 

elektriskais lauks 

vienlaikus ierosina 

elektroosmozi, 

elektromigrāciju 

un elektroforēzi. 

Efektīva attīrīšanai 

no smago metālu 

piesārņojuma. 

Metodes 

efektivitāte 

samazinās pie 

zemām 

piesārņojuma 

koncentrācijām. 

Attīrīšana, izmantojot 

ultraskaņu 

Zema Piesārņojums 

tuvu augsnes 

virskārtai. 

Nav 

tehnoloģisko 

Augsta  

(līdz 99%) 

Vidēji ātra Daļēji tiek sagrauta 

augsnes struktūra 

un tur mītošie 

mikroorganismi 
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līniju. 

 

 

Fizikāli ķīmiska 

Koagulācija Koagulēšana Vidēja Lieto ūdens 

un ar ūdeni 

piesātinātu 

augšņu 

attīrīšanai 

Vidēja Vidēja Izmanto, lai 

apstrādātu no 

augsnes vai 

virszemes 

ūdensobjektiem 

izpumpētu ūdeni 

 Flotācija Vidēja Augsta 

augsnes 

caurlaidība 

Vidēja Ātra Izmanto, lai 

apstrādātu no 

augsnes vai 

virszemes 

ūdensobjektiem 

izpumpētu ūdeni 

Sorbcija Vidēja Lieto, lai  

attīrītu 

piesārņojumu 

no augsnes 

vai 

gruntsūdens 

virsmas 

Augsnei 

vidēja, 

gruntsūdeņiem 

augsta 

Vidēji ātra Mainoties 

apstrādes 

apstākļiem, 

iespējama 

piesārņotāja 

desorbcija 

Ķīmiska Oksidēšana Oksidēšana ar šķidru vai 

gāzveida aģentu 
Zema vai 

vidēja 

Vietā nav 

apakšzemes 

komunikāciju 

līnijas  

Vidēja Ātra Reakciju rezultātā 

var veidoties 

toksiski 

starpprodukti 

 

 

 

Bioloģiska 

Biodestrukcija Specifisku mono- vai 

daudzkultūru 

mikroorganismu ievadīšana, 

kas noārda naftas produktus 

Zema Augsnes 

virsējā slāņa 

piesārņojuma 

gadījumos 

Augsta vai 

vidēja 

Lēna Viens no videi 

visdraudzīgākajiem 

piesārņojuma 

likvidācijas 

paņēmieniem 

Vietējās mikrofloras 

aktivācija 

Tiek uzlaboti vietējās 

mikrofloras vairošanās 
Zema Augsnes 

virsējā slāņa 
Augsta vai Lēna Videi draudzīga un 

lēta piesārņojuma 
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apstākļi (aerācija, barības 

vielas, temperatūras 

optimizācija u.c.) 

piesārņojuma 

gadījumos 

vidēja likvidācijas metode 

Fitokoriģēšana 

(phytoremediation 

Piesārņojošās vielas tiek 

izmantotas noteiktu augu 

dzīvības procesos (kā  

piedevas barības vielu 

bāzei) 

Zema vai 

vidēja 

Augsnes 

virsējā slāņa 

(0,5-1,0 m) 

vai seklu 

gruntsūdeņu 

piesārņojuma 

gadījumos 

Vidēja Lēna Videi draudzīga un 

relatīvi lēta 

piesārņojuma 

likvidācijas metode 

*pēc Minimizing pollution from oil products, BASE Project – Implementation of the Baltic Sea Action Plan in Russia /35/.  


