
Pieteikums zinātniskās izpētes pasūtījumam

Zinātniskās izpētes pasūtījuma nosaukums. 

Meža ceļu atputekļošana. 2.etaps – tehnoloģiju aprobācija.

2. Problēmas nostādne. 

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) valdījumā šobrīd atrodas 11550 km garš meža autoceļu tīkls visā Latvijas teritorijā. Tie ir komersanta ceļi ar segumu, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējami koksnes produktu transportēšanai.
99% no meža autoceļiem ir ar nesaistītu minerālo segumu (dabiska grants, drupināta grants, dolomīta šķembas). LVM gadā pārvadā ap 7 milj. m3 kokmateriālu, kas sastāda ap 230 000 kravas kokvedēju reisus. Meža autoceļu ekspluatācijas laikā, īpaši sausās vasarās, šādi nesaistītie segumi rada putekļus. Tas apgrūtina redzamību gan satiksmes dalībniekiem, gan traucē un rada neērtības vietējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo meža autoceļu tiešā tuvumā.
Aizvien biežāk LVM saņem iebildumus no iedzīvotājiem, kuri dzīvo meža autoceļu tuvumā par meža autoceļu segumu putekļainību vasaras periodā. Līdz šim šo problēmu risinām, izvietojot ceļazīmes, kas paredz ātruma samazināšanu māju tiešā tuvumā, tomēr tas pilnībā meža autoceļu putēšanas problēmu neatrisina. Tāpēc praktiski vienīgais veids, kā samazināt putekļu daudzumu, ir meža autoceļu atputekļošana. Atputekļošanu šobrīd veicam ar CaCl2 kas saglabā ceļa virskārtas planējamību un profilējamību. 
Citi autoceļu īpašnieki (pašvaldības un VSIA “Latvijas valsts ceļi”) aktīvi izmanto atputekļošanu ceļu ikdienas uzturēšanā, pielietojot minēto CaCl2 tehnoloģiju. Prognozējot aizvien pieaugošu šī darbu veida apjomu, lēmām  izpētīt citus, alternatīvus atputekļošanā pielietojamos līdzekļus un tehnoloģijas. 2021. gadā īstenojām pētījumu ”Meža ceļu atputekļošana”, kura ietvaros apzinājām un laboratorijas apstākļos pārbaudījām dažādu alternatīvo atputekļošanas līdzekļu īpašības un iedarbību. Pētījuma rezultātā sagatavojām rekomendācijas pilotprojekta īstenošanai, reālos vides apstākļos pārbaudot perspektīvāko atputekļošanas līdzekļu un to maisījumu iedarbību un efektivitāti.
Šajā projektā plānota jaunu, videi draudzīgāku un Latvijas apstākļiem piemērotu meža autoceļu atputekļošanas līdzekļu, un to maisījumu uz lignosulfonātu bāzes tehnoloģiju, un darbības efektivitātes izpēte, to salīdzinot ar līdz šim plaši pielietoto CaCl2 iestrādes tehnoloģiju.
Pētījuma mērķis, izvēlēties LVM meža autoceļiem piemērotāko lignosulfonātu saturošu atputekļošanas līdzekļa maisījumu, kā arī iestrādes paņēmienu tehnoloģisko risinājumu un veikt iegūto rezultātu moniotringu lauka apstākļos (6 mēnešu periodā), paredzot, ka lauka darbi, kas pielīdzināmi eksperimentālajiem darbiem, īpatsvars sastādīs ne mazāk kā 60% no kopējo darbu apjoma. 
Pirmajā tabulā atspoguļoti lauka eksperimentā izmantojamie atputekļošanas līdzekļi, to darba šķīdumu koncentrācijas, apstrādājamās platības un ierīkojamo eksperimentu atkārtojumu skaits, kā arī veikts nepieciešamo atputekļošanas līdzekļu apjoma aprēķins.
Lignosulfonātus iemaisa ceļa segas virskārtā, bet CaCl2 izkliedē uz ceļa segas virsmas.
Darbu veicējam saistošs AS “Latvijas valsts meži” 2021. gadā veiktā pētījuma “Meža ceļu atputekļošana” nodevumi (SAITE uz nodevumiem). 
	tabula 

Lauka eksperimentā izmantojamie atputekļošanas līdzekļi.
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Nr.

p.k.

Atputekļošanas veids/līdzeklis

Izlietojuma 

daudzums, g/m² *

Atputekļojamā 

platība, m² **

Daudzums kopā, t

1

1.1Kalcija hlorīds (CaCl₂)30050002

1.2Kalcija hlorīds (CaCl₂)60050003

2

2.1Lignosulfonāts (Dustex, Sappi vai analogs)50050003

2.2Lignosulfonāts (Dustex, Sappi vai analogs)100050005

3

3.1Lignosulfonāts (Dustex, Sappi vai analogs) 50050003

3.2Kalcija hlorīds (CaCl₂)40050002

Kopējais lignosulfonāta (Dustex vai Sappi) tīrā veidā daudzums, t:

10

Kopējais kalcija hlorīda (CaCl₂) tīrā veidā daudzums, t:

7

* - norādīts atputekļošanas līdzekļa daudzums tīrā veidā

** - detāls atputekļojamo posmu saraksts pielikumā

Atputekļošana ar kalcija hlorīdu (2 atsevišķi posmi ar atšķirīgu AL koncentrāciju)

Atputekļošana ar lignosulfonātu (2 atsevišķi posmi ar atšķirīgu AL koncentrāciju)

Atputekļošana ar lignosulfonātu un kalcija hlorīdu (viens posms, vispirms iemaisot lignosulfonātu, pēc tam 

iestrādājot kalcija hlorīdu)
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Nr.

p.k.

Atputeklošanas veids/lidzeklis

Izlietojuma 

daudzums, g/m² 

*

Atputeklojama 

platiba, m² **

Daudzums kopa, t

1

1.1

Kalcija hlorids (CaCl2)

300

5000

2

1.2

Kalcija hlorids (CaCl2)

600

5000

3

2

2.1

Lignosulfonats (Dustex, Sappi vai analogs)

500

5000

3

2.2

Lignosulfonats (Dustex, Sappi vai analogs)

1000

5000

5

3

3.1

Lignosulfonats (Dustex, Sappi vai analogs) 

500

5000

3

3.2

Kalcija hlorids (CaCl2)

400

5000

2

Kopejais lignosulfonata (Dustex vai Sappi) 

tira veida

 daudzums, t:

10

Kopejais kalcija hlorida (CaCl2) 

tira veida

 daudzums, t:

7

*

 - noradits atputeklošanas lidzekla daudzums 

tira veida

** - detals atputeklojamo posmu saraksts pielikuma

Atputeklošana ar kalcija hloridu 

(2 atseviški posmi ar atškirigu AL koncentraciju)

Atputeklošana ar lignosulfonatu 

(2 atseviški posmi ar atškirigu AL koncentraciju)

Atputeklošana ar lignosulfonatu un kalcija hloridu 

(viens posms, vispirms iemaisot lignosulfonatu, pec tam 

iestradajot kalcija hloridu)




Iepriekš veiktie analogie pētījumi, to rezultāts. 

2017. - 2018.gada LVC pētījums. Pētījuma ietvaros veikti putekļu daudzuma mērījumi gan pie grants ceļiem (atputekļotiem, neatputekļotiem), gan asfalta seguma ceļiem, kā arī dažādā attālumā un novietojumā no ceļa.

LVM 2021. gada pētījums par meža autoceļu atputekļošanu, kas īstenots sadarbībā ar RTU, LVKĶI un SIA “Ceļu eksperts”. Pētījuma ietvaros laboratorijas apstākļos tika pētītas vairākas atputekļošanas tehnoloģijas, t.sk. uz lignosulfonātu bāzes. Atkarībā no atputekļošanas līdzekļu pieejamības Latvijā, ieteikts turpināt darbu ar visiem eksperimentālajos laboratorijas pētījumos izmantotajiem lignosulfonātu atputekļošanas līdzekļiem, kā arī to maisījumiem ar CaCl2. 

4. Prognozējamais pētījuma daļu un kopējais izpildes termiņš. 

Pētījuma izpildes termiņš 2024. gada 31. marts.

5. Sasniedzamais rezultāts un sagaidāmais efekts. 

Atputekļošanas līdzekļi uz lignosulfonātu bāzes Latvijā netiek izmantoti ceļu atputekļošanai un līdz šim nav bijusi praktiska pieredze lignosulfonātu izmantošanā, pārliecinoties par to efektivitāti un izmaksām.  Lai LVM pieņemtu lēmumu par lignosulfonātu izmantošanu atputekļošanā, nepieciešams veikt  praktiskus eksperimentus uz meža autoceļiem pielietojot dažādus atputekļošanas līdzekļus un to iestrādes paņēmienus, noskaidrojot efektīvāko līdzekli un tā iestrādes tehnoloģiju.

Jāīsteno pētījuma “Meža ceļu atputekļošana” 1.etapa nodevuma 3. punktā noteiktais: “Izvēlēts meža autoceļiem piemērotākais līdzeklis un tehnoloģija, izstrādātas specifikācijas šā darba veikšanai.”.


6. Nepieciešamais LVM finansējums (pa gadiem). 

Pētījumam nepieciešamais finansējums ieplānots LVM izpētes izmaksās.

7. Iespējas piesaistīt ārēju finansējumu. 

Pētījuma īstenošanai piesaistīts darbības programmas Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” finansējums. 

8. Iespējamie izpildītāji un partneri. 

Rīgas Tehniskā universitāte.

9. Cita informācija. 

10. Dokumenta sagatavotājs, paraksts, datums. 

Ingus Barviķis 
AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra
Ekspluatācijas un uzturēšanas vadītājs 
21.12.2022.

