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VIETĒJĀ KAĻĶAKMENS KAĻĶU PRODUKCIJAS RAŽOŠANA UN IZMANTOŠANA TRADICIONĀLĀ VEIDĀ 
Sāremā, Igaunijā, uzņēmumā SIA Limex. 

Par uzņēmumu SIA LIMEX  

Jau gadsimtiem ilgi būvniecības pasaulē ir zināms no kaļķakmens dedzināts materiāls – kaļķi. Ir 
pagājuši vairāk kā 100 gadi, kopš kaļķi tika 
dedzināti Igaunijas lielākajā salā Sāremā (Ösel). 
SIA Limex ir uz privāta kapitāla balstīts, 1994. 
gadā izveidots uzņēmums ar ierobežotu 
atbildību. Tika atjaunots vecais kaļķu ceplis, un 
tur sāka dedzināt kaļķi, izmantojot gadsimtiem 
senas tehnoloģijas, kas praktiski nav mainījušās, 
nodrošinot kvalitatīvu kaļķu ražošanu jau vairāk 
kā 50 gadus. Tehnoloģijas īpatnības un augstas 
kvalitātes garantija ir roku darbs, kas sākas ar 
dedzināmā kaļķakmens izvēli un beidzas ar 
gatavās produkcijas šķirošanu dažādas kvalitātes 

kategorijās. Dedzināšanas procesā tiek izmantots tikai labi izkaltēts koks, kā rezultātā nerodas 
piedevas, kas varētu pazemināt produkta kvalitāti. Plānots iegūt līdz 500 MT augstas kvalitātes 
kaļķu pastas formā (apm. 50% ūdens), kas tiek uzglabāta pazemes krātuvē, kur kaļķi turpina 
nogatavināt. Kaļķi kā būvmateriāls tiek izmantoti jau ļoti ilgi, lai nu kā, īpaši intensīvi tos izmanto 
kopš 15. – 16. gadsimta, arī Eiropā Hanzas pilsētās kaļķi tika izmantoti kā galvenais būvniecības 
materiāls. Mēs uzskatām, ka kaļķi ir vispiemērotākais materiāls vēsturisku ēku un telpu bez 
hidroizolācijas apmešanai un krāsošanai, jo kaļķi ļauj ūdens tvaikiem iziet cauri. Kaļķi lieto arī 
jaunās ēkās, jo, ja apmetums un krāsas satur dabīgo kaļķi, siena var brīvi elpot  un mitrums var 
ceļot, neradot nopietnus bojājumus uz pabeigtas virsmas. Jāievēro šāds noteikums: kaļķu 
šķīdums uz apmetuma kārtas un cementa-kaļķu šķīdums uz kaļķu-cementa apmetuma. Kaļķu 
šķīdumu var arī bagātināt ar dabiskiem pigmentiem. Mūsdienās ir arī svarīgi, ka kaļķi ir dabīgs 
celtniecības materiāls un tas ir videi un patērētājam draudzīgs. 

 

Šobrīd SIA Limex savu produkciju izplata zem reģistrētas preču zīmes LIMEX SAAREMAA LUBI® 
(Sāremā kaļķi). 

Attēli: http://www.limex.ee/pildigalerii/?album=1&gallery=1 
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RAŽOŠANAS PROCESS 
 

1. PAR KAĻĶAKMENI 

Vietējais kaļķakmens ir sācis veidoties vairāk nekā 400 miljonus gadu 
atpakaļ, siltā un tropu klimatā, kas valdīja Silūra perioda laikā; toreiz  
Sāremā sala atradās tādos platuma grādos, kā tagad ir Austrālija. 
Tātad, mūsu kaļķakmens ir ceļojis pa ekvatoru un sasniedza ziemeļu 
puslodi. Ne visi slāņi ir piemēroti kaļķu ražošanai un izejmateriāli 
prasa pareizu šķirošanu, lai varētu iegūt augstas kvalitātes kaļķi. 

 

2. KAĻĶAKMENS IEGUVE  

Pirmais posms kaļķu ražošanā ietver kaļķakmens iegūšanu karjeros 
vai raktuvēs. Process sākas ar augsnes noņemšanu no kaļķakmens, 
tam seko kaļķakmens salaušana mazākos gabalos. Kaļķakmens 
laušanai tiek izmantoti ķīļi, laužņi un akmens āmuri. Labākais laiks 
kaļķakmens ieguvei ir agrs pavasaris, jo aukstuma izraisītais stress 
joprojām atrodas kaļķakmens slāņos, un tas padara laušanas un 
ieguves procesu vieglāku. 

 

Salauztie kaļķakmens gabali ir 20-30 cm diametrā un dažādās formās, tie uz kaļķu cepli tiek 

transportēti ar traktoru. Tā kā dažādiem kaļķakmens slāņiem ir atšķirīga kvalitāte, laušanas 

laikā tiek veikta arī vizuāla kvalitatīvu iežu atlase. Vizuālā atšķirība galvenokārt balstās uz slāņa 

krāsu, sekojot principam: jo tumšāks (brūnāks) kaļķakmens, jo labāka kvalitāte. Ieguves 

procesā vienlaicīgi var tikt pie 3 dažādiem kaļķakmens slāņiem. 
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3. KAĻĶA CEPLIS 

Parasti cepļa iekšpusē atrodas divas atsevišķas kameras - degšanas 
kamera un akmens kamera. Degšanas kamera vai krāsns ir vieta, 
kur degšanas procesā tiek padota malka. Tā ir atdalīta no akmens 
kameras ar sānu sienām, kas izgatavotas no kaļķakmens un pa 
virsu no lieliem kaļķakmens gabaliem izveidota tāda kā arka, 
tādējādi akmens kamera ir novietota degšanas kamerai virsū un 
gar malām. 

 

Pēc tam, kad kaļķakmens ir sasmalcināts, ceplis tiek 
sagatavots dedzināšanas procesam. Vispirms ir jāsavāc 
vienāda lieluma kvadrātveida akmeņi, tik gludi, cik vien 
iespējams, lai izveidotu sienu un degšanas kameru, kas 
vēlāk tiks izmantota, lai dedzinātu malku. Degšanas 
kamera tiks izveidota no kaļķakmens, kas iegūts no īpaša 
slāņa (tā sauktais degšanas kameru slānis), gabaliem 
jābūt tik plakaniem un taisnstūrveida, cik vien iespējams. 
Degšanas kamera aizņem aptuveni 2/3 no cepļa platuma 
un tās augstums, atkarībā no cepļa izmēra, ir apmēram 
80-150 cm. Degšanas kameras sienās tiek atstātas 
mazākas un lielākas atveres gaisa cirkulācijai, kas 
nodrošina augstas kvalitātes kaļķu dedzināšanas procesu 
(atveres var redzēt cepļa aizmugurējā sienā). Šis ceplis 
ļauj darbiniekiem novērot degšanas kameru, kas ir 
uzbūvēta, neizmantojot velvju akmeņus. Šobrīd 
kaļķakmens tiek dedzināts ceplī, kas ir 3,8 m augsts un 
1,5 m plats. 

 

 

 

 

 

Kaļķu cepļa šķērsgriezums: A-degšanas 
kamera, B-akmens kamera 

V.Reitera zīmējums, 1983 

Kaļķu cepļa iekšpuse, akmens 
kamera 1 
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4. DEDZINĀŠANAS PROCESS 

Kaļķu cepļa kurināšana parasti ilgst 50-75 stundas atkarībā no laika 
apstākļiem, izejmateriāliem un kurināmā (SIA Limex kaļķu cepļa 
kurināšana parasti sākas agri trešdienas rītā un beidzas vēlu piektdienas 
vakarā / naktī). Pa sestdienu un svētdienu ceplim ļauj atdzist, bet 
pirmdien to iztukšo. Kaļķu cepļa ietilpība ir apmēram 27-28 tonnas 
kaļķakmens gabalos, kuri tiek neregulāri sakrauti pa virsu un gar 
degšanas kameras malām, atstājot starp gabaliem pietiekami daudz 
vietas – šāds modelis nodrošina labu, pastāvīgu vilkmi krāsns iekšpusē, 
kas nodrošina vienmērīgu akmeņu  sadegšanu. Visu laiku un katru 
stundu tiek nodrošināta cepļa kurēšanās, dedzinot apmēram 1m3 labi 
izkaltētus, 2metrīgus malkas gabalus. Kurināmais tiek žāvēts turpat pie 
cepļa, un meža koks tiek žāvēts apmēram 2 gadus. Kurinātāji strādā 8 
stundu maiņās. Temperatūra cepļa iekšpusē saglabājas ap 1000-1300 
grādiem pēc Celsija. Degšanas procesa laikā izdalās CO2, lai to 
aprakstītu, var izmantot šādu formulu: 

 

CaCO3==>CaO+CO2^ 
CaCO3 – kaļķakmens, CaO – nedzēsti kaļķi 

Labi dedzināta kaļķakmens virsma iegūst zaļgani dzeltenīgu nokrāsu, un tas zaudēs aptuveni 30% 
no sava svara, tomēr, gabalu forma nemainās. Dedzināta kaļķakmens apjoms cepļa iekšpusē 
nedaudz samazinās, un tas rada degšanas intensitātes samazināšanos krāsnī, kas ir viens no 
rādītājiem, kas liecina, ka degšanas process drīz beigsies. Dedzināts kaļķakmens vai nedzēsti kaļķi 
ir produkts, ko raksturo ļoti augsta ķīmiskā aktivitāte, un, saskaroties ar ūdeni, tas nekavējoties 
sāk hidratizēties un ātri kļūst par pulveri vai pastu. Kā jau iepriekš tika minēts, akmenim 
apmēram 2-3 dienas nepieciešams atpūsties pirms tas tiek izņemts no cepļa.  Dedzināts 
kaļķakmens tiek izņemts no cepļa, izmantojot speciālu kasti, kas tiek piepildīta ar rokām un 
izcelta no cepļa ar celtni, tad to iekrauj kravas automašīnā un nogādā hidratēšanas vietā. 

 

  

1m3 malkas katru stundu 

Kaļķi degšanas procesā 
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5. KAĻĶU HIDRATĒŠANA / DZĒŠANA 

Lai hidratētu kaļķi, sajauc nedzēstu kaļķi (sadegušais kaļķakmens) un 
ūdeni, kam seko formulā aprakstītā ķīmiskā reakcija: 

CaO+H2O ==> Ca (OH)2 

Iegūto ķīmisko savienojumu sauc par kalcija hidroksīdu vai dzēstu / 
hidratētu kaļķi. Kaļķi hidratē īpašā vannā, kas atrodas aptuveni 2 km 
attālumā no cepļiem. Vannas izmērs ir 2 x 3 x 0,5 m un tā ir piepildīta ar 

200-300 kg nedzēstu kaļķi un apmēram 2,5 tonnām ūdens, kam seko 15-20 minūtes ilga 
hidratēšana. Pēc tam viss tiek samaisīts, pieļaujot maksimālu saskari starp dedzināto akmeni un 
ūdeni.  Reakcijas rezultātā sadegušais kaļķakmens izkusīs vai sadalīsies un izšķīdīs ūdenī, un mēs 
iegūsim balto, šķidro kaļķu krēmu, kas pēc tam tiek sijāts un iepildīts bedrēs zemē, kas 
pazīstamas arī kā kaļķu bedres.  

Šādās bedrēs  liekais ūdens dažu dienu vai nedēļas laikā 
iesūksies augsnē, atstājot masu, kas atgādina zobu pastu (satur 
apmēram 50 % ūdens). Kaļķu hidratēšana un nogatavināšana 
turpinās šajās bedrēs; šis process var ilgt no 3 mēnešiem līdz 
divpadsmit gadiem.  Jo ilgāks laiks ir atvēlēts nobriešanai, jo 
kaļķu daļiņas ir mazākas un kaļķu kvalitāte uzlabojas. 

 
Kaļķu tepe galvenokārt tiek izmantota būvlaukumos kā javas un 
apmetuma sastāvdaļa, lai ražotu kaļķu javu vai kaļķotu skābu 
augsni. 

 

  Uzņēmuma vadītājs Priit Penu rāda kaļķu 
tepi kaļķu bedrē 

             Dabiski dzēstu kaļķu pasta (tepe) 
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SIA Limex produkcija, kas ražota no vietējā kaļķakmens 

Kaļķu java “Saaremaa Lime” (kaļķu krāsa) Lubivärv 

 

Šī kaļķu java tiek izgatavota no augstas kvalitātes Sāremā nedzēstiem kaļķiem un ūdens.  

Izmantošana: kultūrvēsturisko objektu, ēku, skursteņu pamatu, lauksaimniecības ēku, pagrabu 
krāsošanai, augļu koku balsināšanai utt. Iespējams uzklāt tieši uz mūra vai kā tiek darīts biežāk - 
vispirms lietot kaļķu gruntējumu / pārklājumu. Kaļķu javai ir lieliskas dezinficēšanas īpašības pret 
mikroorganismiem. 

Kā lietot: 

1. Notīriet virsmu no putekļiem, taukiem utt. Kaļķu javu nekādā gadījumā nevajadzētu uzklāt 
uz sausas virsmas, jo tas var izraisīt kaļķu javas strauju izžūšanu un radīt putekļus. Kaļķu 
javu pirms lietošanas un tās laikā jums vajag apmaisīt, lai izvairītos no cietās pastas 
nostāšanās tauka apakšā. Kaļķu javas uzklāšanai izmantojiet piemērotu kaļķu suku vai 
lupatu / sūkli, nekad rullīti. Pamatam var izmantot šķīdumu no 2 daļām ūdens un 1 daļas 
kaļķu javas. Kaļķu javu vajadzētu uzklāt vairākās plānās kārtās. Katrai kārtai jāļauj nožūt 
pirms tiek uzklāta nākamā.  Konkrēts kārtu skaits ir atkarīgs no  pamata un objekta. 
Parasti ēkām klāj 3-6 kārtas, balsinot 1-2 kārtas. Kaļķu šķīdumu ir iespējams ietonēt, 
izmantojot dabīgus zemes pigmentus. 

Patēriņš: 3-6 m²/l 
Uzglabāšana: slēgtā traukā gaisa temperatūrā ir virs 0 °.  
Vides drošība: nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, augsnē un ūdenī. 
Drošība: Valkāt acu un sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu 
ūdens. 
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Kaļķu tepe “Saaremaa Lubi” kaļķu javas izgatavošanai (B kategorija) 

 

Izmantošana: kultūrvēsturisko ēku krāsošanai, kā balsināšanas-

dezinfekcijas līdzekli saimniecības ēkās, kā arī augļu kokiem. 

Kā lietot: 

Balsināšanai samaisiet šķīdumu no 1 kg kaļķu pastas un 4 l ūdens. Lai 
pagatavotu kaļķu šķīdumu, sajauciet 25 kg kaļķu pastas ar 120 l ūdens 
(vai tādās pašās proporcijās mazākiem daudzumiem) un atstāj uz nakti 

zem pārsega. Pirms lietošanas no šķīduma virsmas noņem radušos plēvi un rūpīgi samaisa, pēc 
tam krāsa ir lietojams. Lietošanas laikā šķīdums būtu nepārtraukti jāmaisa.    
 
Apmetums un javas kaļķi 

 Lietošana:    

Kaļķu pasta paredzēta mazāk prasīgiem balsināšanas darbiem 
(saimniecības ēkas, u.c.) un, lai pagatavotu dažādas kaļķu javas un kaļķu 
apmetumus. Kaļķu java parasti sastāv no saistvielas (kaļķu pasta) un 
pildvielas (smiltis, kaļķakmens milti). Mēs iesakām divus izplatītākos 
pagatavošanas veidus:   
 

- tradicionālā kaļķu java 1:3: 1 daļa kaļķu pastas un 3 daļas smilšu (vēlams rupju smilšu, vai 0-4 
mm 1-3), kas rūpīgi jāsamaisa vismaz 15-20 minūtes. Ja smiltis ir rupjas, kaļķi var pievienot 
mazāk, ja smalkākas smiltis, tad vairāk.  

- tradicionālā kaļķu java 1:1: tā sastāv no 25 kg pastas un 38 kg kaļķakmens miltu (vēlamā 
frakcija 1-3) un 50 kg smilšu. Sastāvdaļas labi samaisa. 

Ieteikums, izmantojot tradicionālo kaļķu javu 

Mitrais augstas kvalitātes javas smilšu un kaļķu pastas maisījums iekšējiem un ārējiem apdares 
darbiem. 

Lietošana: 

Iekšējiem apdares darbi - visas tradicionālās apmetamās virsmas (ķieģelis, betons, vieglais 
betons, Reed, apsists ar koka līstēm).  
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Javas slāņa biezums 

Vienā reizē ieteicams uzklāt ne vairāk kā 1 cm biezu apmetuma kārtu. Kopējais slāņa biezums var 
būt līdz pāris cm (tradicionālā mājā). Biezāks apmetuma slānis ieteicams ārējai fasādei.  

Šuvošana/Apmešana 

Pirms uzklāt javu uz augsti uzsūcošām minerālu virsmām, jums ir kārtīgi jāsamitrina virsmas ar 
tīru ūdeni vai kaļķu ūdens. Tad virsmas ir gatavas javas uzklāšanai.  

Javu var uzklāt manuāli vai izsmidzinot. Kaļķu javai nepieciešams nožūt lēnām, izvairoties no 
caurvēja un tiešas saules gaismas, kas spīd uz sienas. Kaļķiem vajadzīga gāzēšana no gaisa oglekļa 
dioksīda un ūdens. Javām, kas nav pārāk saspiestas ir labākas karbonizācijas iezīmes. Gaiss iekļūst 
porās ar oglekļa dioksīdu, kam ir svarīga nozīme cietēšanā. Pirmais javas slānis netiks izlīdzināts, 
un tam vajadzētu būt salīdzinoši plānam, 5-6 mm. Tas ir ieteicams, lai samitrinātu virsmu vismaz 
vienu reizi dienā žūšanas laikā. Arī pirms nākamās kārtas uzklāšanas  vajadzētu samitrināt 
iepriekšējo javas kārtu. Nākamā kārta var tikt uzklāta, ja iepriekšējā kārta ir sacietējusi, t.i. 24 
stundas vēlāk.  Vienmēr ir ieteicams apmest vismaz divas kārtas, pat ja javas slāņi ir plānāki, jo tas 
atvieglo pēdējās kārtas galīgo apstrādi. 
 

Patēriņš: 1 cm kārta - ca 17 kg/m2  
Apdares darbi: javu ieteicams pārklāt ar tradicionālo kaļķu šķīdumu vai marmora-kaļķu šķīdumu 
vai kazeīna krāsu. 
  

http://www.limex.ee/


Construction Trainers Training – CT Train  
  

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. 
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni 
kasutamise eest. 
 

 Material is based on information from webpage www.limex.ee and on information gained from workshop 
in Lubjapark on 30.06.2014. For more information about lime, contact Mr Priit Penu limex@limex.ee  

Seminārs Lümanda Limepark 2014. gada 30. jūnijā 

 

                              Kaļķu cepļa iekšpusē                             Vecā kaļķu cepļa saglabāšana 

  

 

                     Ūdens trauks liellopiem (roku darbs)     Informatīvs materiāls par kaļķu ieguvi 

 

  

http://www.limex.ee/

