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Zemes un vides zinātnes. Ģeoloģija  
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11.07.2014 Mass (mg): 46,396

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: ap0_gaida

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo
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11.10.2014 Mass (mg): 42,648

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: ap1_gaida

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo
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11.11.2014 Mass (mg): 54,658

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: ap2_gaida

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750
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11.12.2014 Mass (mg): 60,028

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: ap3_gaida

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo
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13.11.2014 Mass (mg): 39,155

Crucible:Al2O3 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1,00Experiment: ap41_gaida

Procedure: N (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo

Ievads 

Mālu minerālus veido silīcija tetraedru un alumīnija oktaedru kārtas, kuru dažādi salikumi 

savukārt var veidot slāņainos mālu minerālus ar visai atšķirīgām īpašībām. Atkarībā no 

elementāršūnas uzbūves mālu minerālus var iedalīt 1:1 un 2:1 tipos. 1:1 tipa mālu minerāli satur 

TO kārtas kuras savstarpēji ir saistītas ar vājām elektrostatiskām saitēm, šai minerālu grupai 

pieder kaolinīts un tā modifikācijas, kā arī serpentīns un haluazīts. 2:1 mālu minerālu 

elementāršūna sastāv TOT kārtām, kuras savā starpā saista pozitīvi lādēti joni, šai minerālu 

grupai pieder illīts, montmorillonīts, sepiolīts, vermikulīts [1].  

 

Illīts ir kārtainais silikāts ar ķīmisko 

formulu [KxAl2(Si4-xAlx)O10OH2] un 

starpkārtu attālumu ap 1nm [2]. Illītā un 

citos mālu minerālos ir ļoti iespējama 

atomu aizvietošanās tādēļ norādīta 

formula ne vienmēr atbilst patiesībai. 

Illīts sastāv no viena [Al2(OH)4]
2+ 

oktaedra slāņa kurš ir iespiests starp 

diviem (Si2O5)
2- tetraedru slāņiem. TOT 

elementāršūnas savā starpā saista K+ 

joni [3].  

 
Illīta uzbūve [3] 

Darba mērķis ir realizēt pētījumus saistībā ar dominējošo Latvijas mālu minerālu – illītu – 

diferencētu apstrādi (mehānisku, ķīmisku un termisku) un tās ietekmi uz illītu fāžu un struktūras, 

kā arī dažu īpašību izmaiņām apstrādes rezultātā.  

Materiāli un metodes 

Darba ir izmantoti māli kvartāra sistēmas limnoglaciālie māli no Apriķu atradnes. Māli ņemti no 

1,5 – 2 m dziļuma. Apriķu atradnei raksturīgi ir samērā trekni māli ar mālaino daļiņu (<0,005 

mm) saturu ap 86%, kas atvieglo turpmāko mālu attīrīšanu no piejaukumiem, galvenokārt, 

karbonātiem. 

Labāku rezultātu sasniegšanai veicot dažādu veidu illīta apstrādi noderīgāki ir pēc iespējas tīrāki 

māli. Attīrīšana no piejaukumiem ir veikta ar ķīmiskām metodēm. 

Neapstrādātu un apstrādātu paraugu raksturošanai pielietota rentgenstaru pulverdifrakcijas 

analīze (XRD-model 62. Rigaku), infrasarkanā spektroskopija (spectrophotometer IR prestige 

21FTIR-59. 8400S) un diferenciāli termiskā analīze (Setaram, SETSYS Evolution-1750). 

 

Dažādos veidos tika apstrādāti 4 paraugi: 

• ap1 – malts 24 stundas planetārajās dzirnavās pie 280 apgr./min. 

• ap2 – apstrādāts ar 3M NaOH 

• ap3 – apstrādāts ar 6M NaOH 

• ap4 – karsēts 580°C 

 

Rezultāti 

Rentgenstaru difrakcija: 

 

Neapstrādāta (ap0) un apstrādāto paraugu (ap1-4) rentgenogrammas 

Neapstrādāts paraugs sastāv galvenokārt no illīta (galvenie maksimumi pie 8,5 2Θ°, 19,8 2Θ°, 

25 2Θ° un 35 2Θ°)  un neliela kaolinīta (pie 12,3 2Θ°, 20 2Θ° un 35 2Θ°) piejaukuma. Maltajā 

paraugā būtiskas pārvērtības nenotiek, tomēr ir novērojama neliela intensitātes samazināšanās, 

kā arī dažu zemas intensitātes maksimumu izzušana, kas liecina par kristāliskās fāzes 

daudzuma samazināšanos paraugā. Apstrādājot illītu ar 3M nātrija hidroksīdu (NaOH) sāk 

parādīties jauna fāze – hidratizēts nātrija alumosilikāts (Na(AlSiO4)6·H2O), kuram raksturīgie 

maksimumi ir pie 24,4 2Θ°, 31,5 2Θ° un 34,8 2Θ°. Izmantojot 6M NaOH paraugā notiek 

izteiktāka hidratizētā nātrija alumosilikāta veidošanās, novērojama arī kaolinīta izzušana un illīta 

intensitātes samazināšanās.  580 °C Izkarsētā paraugā kaolinīts vairs nav konstatējams, citas 

būtiskas pārmaiņas nav redzamas. 

Diferenciāli termiskā analīze: 

Infrasarkanā spektroskopija: 

Secinājumi 

Ir noteikts ka, pielietojot dažādas apstrādes metodes (ķīmiskas, termiskas un 

mehāniskas), ir iespējams izmainīt illīta struktūru, kā arī iegūt jaunas fāzes, kam 

varētu būt potenciāls pielietojums jaunu materiālu izstrādē. Būtiskākās izmaiņas 

notiek apstrādājot illītu ar ķīmiskām metodēm.  
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Darbs ir izpildīts saistībā ar Valsts pētījumu programmu ZEME, 

apakšprogramma Y8100. 

Galvenās  pāvērtības illītos pēc to   

diferencētas apstrādes un kuras ir 

novērojamas DTA līknēs ir saistāmas ar 

endotermiskā efekta izmaiņām temperatūru 

diapazonā 500 - 550C un ir  noteiktas ar 

struktūru veidojošo hidroksilgrupu 

izdalīšanos, kas pilnībā ir novērojams  

termiski apstrādātā illītu  ap4 paraugā. 

Ķīmiskās apstrādes ietekme (paraugi ap2 un 

ap3) galvenokārt rezultējas uz endotermiskā 

efekta samazināšanos, salīdzinot ar neapstrādātu  illītu (paraugs ap0),  var novērot, 

ka pieaugot NaOH  molaritātei  no 3M uz 6M iedarbe  šajā temperatūru diapazonā ir 

ievērojamāka. Savukārt illītu mehāniska apstrāde (paraugs ap1) ir maz efektīva. 

IS spektros atšķirības 

starp neapstrādātu 

(ap0)un maltu paraugu 

(ap1) nav novērojamas, 

kas korelē ar DTA 

analīžu rezultātiem.. Ar 

NaOH apstrādātajos 

(ap2 un ap3) paraugos 

absorbcijas joslas  pie 

3750 – 3600 cm-1 ir 

saistītas ar OH-...Al 

saišu «stiepšanos». 

Absorbcijas josla ķīmiski 

apstrādātiem paraugiem ap2 un ap3 pie 1458 cm-1 

varētu būt saistīta ar Na-O-Si saites veidošanos. 

Absorbcijas joslas 1010 – 400 cm-1 ir saistītas ar 

svārstibām alumosilikātu struktūras grupās (Si-O, Si-

O-Si, Si-O-Al un Al-OH). Termiski apstrādātajā 

paraugā galvenās absobcijas joslas  ir novērojamas 

pie 3618 cm-1 un 1653 cm-1. 


