
 

Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu 

Izgudrojums 
Keramisks porains materiāls ar pārejas 
elementu oksīdu pārklājumu, kas 
paredzēts karsta, ar organiskām 
toksiskām vielām, piemēram, fenolu, 
piesārņota ūdens attīrīšanai. 

 
Tehnoloģiju gatavības līmenis 
TRL 5 
Materiāla pielietojums demonstrēts 
laboratorijas apstākļos. 
 
Vēsturiskie atskaites punkti 
2018: Koncepcijas pierādījums 
2019: Iesniegts patenta pieteikums 
2020: Pārbaudīta materiāla 
noderība ūdens attīrīšanai 
filtrēšanas ceļā laboratorijas 
apstākļos (TRL 6) 
2021: Saņemts Latvijas patents 
 
Finansējums 
ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/077 
“Minerāli un sintētiski nanopulveri 
porainas keramikas iegūšanai un 
keramikas materiālu 
modificēšanai”. 
 
Intelektuālais īpašums 
Latvijas patents Nr. 15571 “Keramisks 
filtrs ar katalītisku pārklājumu”. 
 
Pētniecības komanda 
Dr.sc.ing. Ruta Švinka 
Dr.sc.hab.ing. Visvaldis Švinka 
Dr.chem. Vera Serga 
 
Sadarbības piedāvājums 
Tehnoloģijas licence. 
 
Kontaktinformācija 
Lita Lazdiņa 
Tehnoloģiju pārneses eksperts  
Tel. +371 29119516 
E-pasts: lita.lazdina@rtu.lv 
 

Tirgus izaicinājums 
Piesārņoti notekūdeņi visbiežāk satur gan suspendētas, gan izšķīdušas dažāda 
ķīmiskā sastāva neorganiskas un organiskas vielas. Suspendētas neorganisku vielu 
cietās daļiņas visbiežāk atdala no šķīduma filtrēšanas ceļā. Šādam mērķim parasti 
izmanto neorganisku (keramika, stikls) vai organisku (dažādi polimēri) materiālu 
filtrus. Filtra izvēli nosaka galvenokārt divi faktori: suspendēto daļiņu izmēri un 
notekūdeņu raksturojums (skābums vai bāziskums, ķīmiskais sastāvs). Jo 
komplicētāks ir notekūdeņu sastāvs, jo sarežģītāka ir to attīrīšanas tehnoloģija. 
Vairāku tehnoloģisku operāciju apvienošana vienā kopīgā procesā rada iespēju 
ekonomēt gan laiku, gan līdzekļus. 
 
Izgudrojums 
Rīgas Tehniskā universitāte ir izstrādājusi porainu keramikas materiālu ar vaļēju 
porainību un caurlaidības spēju, ko nodrošina poru veidošanās ķīmiskas reakcijas 
ceļā izdaloties ūdeņradim. Uz keramiskā materiāla ir uznests pārklājums ar 
organiskus savienojumus sadalošām katalītiskām īpašībām. Par katalizatoru kalpo 
pārejas metālu oksīdu Co3O4 vai Fe3O4 sastāvošs nanodisperss pārklājums, kuru uz 
keramikas virsmas uzklāj metālorganisku savienojumu veidā un nostiprina 
termiski apstrādājot pirolīzes procesā.  
Keramisko filtru ar katalītisku pārklājumu var izmantot ar organiskiem 
savienojumiem piesārņota ūdens katalītiskai attīrīšanai gan granulēta slāņa, gan 
kompakta filtra veidā. 
 

 
Tehnoloģijas priekšrocības 
Izstrādātais materiāls ļauj apvienot divus tehnoloģiskos procesus: suspendēto 
daļiņu atdalīšanu filtrēšanas  ceļā un organisko izšķīdušo savienojumu noārdīšanu 
ar katalītisku pārklājumu, kas uzklāts porainai keramiskai matricai. Iegūtais 
porainais materiāls ar katalītisku pārklājumu ir ķīmiski un termiski izturīgs, kas 
nodrošina tā pielietojumu dažādu piesārņojošo organisko vielu un agresīvu 
karstu šķīdumu gadījumā. 
 

 
Att. Ar katalizatoru pārklāti filtru materiāla diski. 
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