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Ūdens bagātinā�ana ar skābekli
Kad skābekļa bads apdraud ūdens iemītnieku izdzīvo�anu, viena no iespējām kā strauji 
atjaunot dabīgo ūdens vidi, ir tā bagatinā�ana ar skābekli... 6. lpp. 

Fokuss Vide
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Valmierā būs pirmā AGA gāzu ra�otne Baltijā   

2007. gada vasarā plānojam atklāt pirmo ra�otni Latvijā. Tā būs 
gaisa gāzu sadales rūpnīca, vienīgā Baltijā, kurā AGA ra�os 
skābekli un slāpekli. 

Jaunā AGA gaisa gāzu sadales rūpnīca tiks būvēta Valmie-
rā, jo a/s Valmieras stikla �ķiedra darbības papla �inā �anai ir 
nepiecie�ama vietējā gāzes apgāde. 
2005. ga da de cembrī AGA un a/s Valmieras stikla �ķiedra 
parakstīja ilgtermiņa sadarbības līgumu par skā bekļa 
apgādi. Līdz �im skābeklis un slāpeklis tika im portēts 
no citām AGA kompānijas rūpnīcām. Rūpnīcā plā nots 
investēt 15 milj. EUR. Tā garantēs stabilu gāzu pie dā vā-
jumu vietējā tirgū, kā arī spēs nodro�ināt gāzu piegādi 
ne tikai pārējām Baltijas valstīm, bet arī Krievijai un Balt-
krievijai. 
Vietējā gāzu ra�otne ļaus uzlabot sadarbību ar mūsu klien-
tiem: paātrināt skābekļa un slāpekļa piegādes, elastīgi 
reaģēt uz pieprasījumu un piedāvāt vislabāko servisu.     

A/s Valmieras stikla �ķiedra ir vienīgā stikla �ķiedras ra�otne Balti jā, kurā 
ra�o apmēram 500 da�ādu produktu, no kuriem 97 % tiek eksportēti uz 
vairāk nekā 20 pasaules valstīm. Valmieras stik la �ķiedra produkciju 

pla�i izmanto visda�ādākajās nozarēs, sākot ar siltumizolāciju, beidzot ar 
augstajām tehnoloģijām un kosmosa industriju. Pirms pieciem gadiem 
a/s Valmieras stikla �ķiedra tika sertificēta atbilsto�i kvalitātes vadības 
standarta ISO 9001 prasībām. 
AGA sadarbība ar a/s Valmieras stikla �ķiedra ir izveidojusies jau kop� 2000. 
gada, kad rūpnīcā tika ierīkota pirmā modernā stikla kausē�anas vannas 
krāsns.

Sveicināti, cienījamie klienti!
2005. gads mums ir bijis labs izaugsmes gads. Valsts 
ekonomiskā izaugsme likumsakarīgi ir veicinājusi arī 
AGA izaugsmi. Latvijā arvien vairāk ienāk Eiropas 
struktūrfondu un ārvalstu kapitāls, jo investoriem vismaz 
tuvākajā nākotnē �ķietam gana pievilcīgi, lai �eit atvērtu 
jaunas ra�otnes un pārstāvniecības. 

Kaut gan statistikas dati liecina, ka Latvijā �obrīd ir 
augstākais inflācijas līmenis Eiropas Savienībā, tomēr 
mūsu ikdienā vērojama pavisam cita situācija, kam 
raksturīga pozitīva tendence. To labi atspoguļo mūsu 
uzņēmuma darbības rādītāji: aizvien vairāk realizēta 
skābekļa, oglekļa dioksīda, hēlija, da�ādu pārtikas gāzu 
un citu produktu. Tas nozīmē, ka kopumā tiek sara�ots un 
patērēts aizvien vairāk augstvērtīgu pārtikas produktu un 

dzirksto�u dzērienu, aizvien vairāk uzmanības tiek veltīts 
organiskās ķīmijas un medicīnas attīstībai, un aizvien 
bie�āk un līksmāk tiek svinēti svētki, raugoties kā pretim 
mākoņiem aizlido daudzkrāsaini baloni.  
Esam patiesi gandarīti par mūsu klientu aug�upeju un 
mērķtiecīgo attīstību, kas ļauj arī mums attīstīties tālāk. 
Pēdējo gadu laikā visstraujāko uzplaukumu sasniegusi 
metālapstrādes nozare. Par to liecina ne tikai lielo 
uzņēmumu darba rezultāts, bet arī daudzu jaunu vidējo 
un mazāka mēroga uzņēmumu attīstība. Tās iemesli 
ir biju�i da�ādi: metāla cenu pieaugums, jaunu un 
specifisku izstrādājumu ra�o�ana un realizācija, vērienīgi 
ra�o�anas un pārdo�anas apjomi un daudzi citi apstākļi, 
kas veicināju�i arī mūsu produkcijas pārdo�anas apjoma 
būtisku pieaugumu, jo metālapstrādes nozares ra�otāji 
pārstāv pla�āko mūsu klientu loku.   

Ar patiesu lepnumu varam pavēstīt, ka mūsu kompānijas 
attīstībā gaidāms jauns pavērsiens, kas radīs labas 
attīstības un sadarbības iespējas. Pēc pusotra gada 
atvērsim Baltijā modernāko un jaudīgāko gaisa gāzu 
rūpnīcu un, tepat Latvijā, ra�osim skābekli un slāpekli.   

Piedāvājam jums savu ikgadējo izdevumu, kurā stāstām 
par visda�ādākajām gāzu izmanto�anas iespējām. Ceram, 
ka �ī jums būs noderīga un patīkama lasāmviela, kurā 
smelties jaunas ierosmes jūsu biznesa aug�upejai un 
veiksmīgai mūsu sadarbībai. 

Augsim kopā!  

Olavs Ķiecis,
AGA SIA ģenerāldirektors
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Pure Food ra�o�anas in�enieris ALVIS KUĢIS:

- Ar AGA strādājam vismaz 5 gadus. Sākotnēji izmantojām 
metinā�anas un citas tehniskās gāzes. Nepiecie�amību pēc pār-
tikas gāzēm diktēja mūsu jaunā produkcija bez konservantiem. 
Lai novērstu apkārtējās vides mikrobioloģiskā piesārņojuma 
ietekmi, kas spēj izraisīt produktu bojā�anos, pelē�anu, tra-
dicionāli tiek lietoti da�ādi konservanti. Lai izvairītos no gata vo 
produktu saskares ar apkārtējo vidi, cie�ā sadarbībā ar AGA 
speciālistiem esam pielāgoju�i mūsu vajadzībām  īpa�u tehno-
loģiju. Gatavais produkts pēc pasterizācijas nonāk spe ciā los 
500 l nerūsējo�ā tērauda konteineros, kuros atliku�ais gaiss 
tiek aizstāts ar  pārtikas gāzi BIOGON N. AGA speciālisti labi 
pārzina �o metodi, jo produktu uzglabā�ana da�ādu inerto 

gāzu vidē tiek izmantota daudzās pārtikas nozarēs. Tā ir laba 
un absolūti nekaitīga metode, kā novērst nevēlamo produktu 
bojā�anos ko izraisa gaisā eso�ais skābeklis.  
Sadarbība ar AGA ir ļoti veiksmīga. Mēs to iesākām ar 
nelielu gāzu patēriņu, sākotnēji tie bija da�i atsevi�ķi baloni. 
Palielinoties produkcijas apjomam, strauji palielinājās gāzu 
patēriņ�. �obrīd esam nonāku�i pie sai�ķiem - 12 savstarpēji 
sa vienotiem baloniem, ko AGA piegādā līdz uzņēmumam. 
Mums tas ir izdevīgi.  

BIOGON N priek�rocības invertē�anas procesos pārtikas 
rūpniecībā: 
- novēr� skābekļa piekļuvi augļiem, 
- novēr� pelējuma sēnī�u attīstību, 
- nav jālieto konservanti, 
- nekaitē produktu kvalitātei.  

Inertē�ana pārtikā
Gaisā eso�ais skābeklis, saskaroties ar pārtikas produktiem, vei-
cina oksidē�anos un da�ādu mikroorganismu attīstību, kas izrai-
sa pārtikas bojā�anos. Jo īpa�i strauji tas notiek ar produktiem, 
kas satur augu un dzīvnieku valsts taukus - gaļas, zivju, piena 
produktiem un eļļu, kas ātri maina krāsu un aromātu, iegūst 
rūgtenu piegar�u utt. Lai izvairītos no saskares ar skābekli, 
produktus var uzglabāt inertā atmosfērā. �im nolūkam izmanto 
gāzu maisījumu, ar ko inertē tvertni vai speciālu iepakojumu, 
kurā uzglabājas produkti.  
 
Inertā atmosfēra novēr�:  
- eļļas un tauku dekompozīciju,
- pārtikas produktu brūnē�anu,
- pelējuma sēnī�u attīstību,  
- vitamīnu sadalī�anos. 
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Pārtikas gāzes sargā 
augļus no bojā�anās  

Pūres uzņēmumā Pure 
Food inerto gāzu kokteilis 
lieliski aizstāj tradicionālos 
konservantus un ļauj 
saglabāt gatavo augļu un 
ogu produkciju.  

Pārtikas gāzes saglabā 
pārtiku svaigu 

Lido gaļas pārstrādes 
uzņēmuma tehniskais 
in�enieris JURIS MALCĀNS:  

- Gaļas un zivju produkti 
saskarē ar gaisu ātri bojājas, 
jo skābeklis un apstrādes 
metodes sekmē da�ādu 
baktēriju attīstību un 
vairo�anos. To var likvidēt 
ar MAPAX pārtikas 
iesaiņo�anas tehnoloģiju, kurā 
izmanto speciāli pielāgotus 
BIOGON pārtikas sērijas 
gāzu maisījumus. Strādājam 
pēc Eiropas Savienības 
noteiktajiem standartiem. 
Izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas, augstvērtīgas 
kvalitātes gaļas un zivju 

produktus iesaiņo�anas 
līnijā ievietojam speciālā 
iepakojumā, kurā vispirms 
izsūknē gaisu, radot 
vaakumu, tad piepildām ar 
gāzi un aizlīmējam. Gāze 
rada aizsargatmosfēru, 
kas pagarina produktu 
uzglabā�anas laiku. Gāze 
nemaina ne produktu 
izskatu, ne gar�u, ne aromātu. 
Pielāgojot katram produktam 
speciāli piemeklētu gāzu 
maisījumu, uzglabā�anas 
termiņu var pagarināt līdz 
pat 7- 10 dienām. Ar AGA 
mums ir izveidojusies ļoti 
cie�a sadarbība. Kopīgi, veicot 
testē�anas re�īmus, katram 
produktam izvēlējāmies 
piemērotāko gāzu maisījumu. 
Tagad AGA mums piegādā 
tie�i tādus gāzu maisījumus, 
kādi mums nepiecie�ami. 

AGA speciālisti ar speciālu 
aparatūru veic visas 
nepiecie�amās analīzes un 
jebkurā brīdī ir gatavi palīdzēt 
ar padomu. 
 
MAPAX  tehnoloģijas 
priek�rocības:
- pagarina uzglabā�anas 

laiku par 30%,
- dabīgu gāzu kokteilis 

saglabā produktu kvalitāti, 
- samazina mikroorganismu 

vairo�anās spējas,
- ērta un vienkār�a metode. 

Lido gaļas pārstrādes uzņēmuma 
produktu pako�anas līnijā 
sekmīgi izmanto jauno MAPAX 
tehnoloģiju. Iesaiņojot gatavo gaļas 
uz zivju produkciju, tai pievieno 
īpa�u pārtikas gāzu kokteili, kas 
rada piemērotu vidi, lai produkti 
ilgāk saglabātos svaigi.   



CO2 vairo gurķu ra�ību 

Zemnieku saimniecības Bu�as 
saimnieks JĀNIS LUCĀNS: 

- Lai palielinātu siltumnīcas 
augu ra�ību, ir jāpaaugstina 
CO2 - oglekļa dioksīda 
līme nis. Augi elpojot CO2, 
izdala skābekli. Siltumnīcās, 
kur ir slēgta telpa, da�kārt 
sākas CO2 bads. Ja augiem tā 
trūkst, tie vairs tik ātri neaug. 
CO2 stimulē fotosintēzes 
procesu, kas veicina augu 
attīstību. �o metodi izmanto 
visā pasaulē un pēdējos gados 
arī daudzās Latvijas lielajās 
siltumnīcās. Pasaulē tas 
nav nekas jauns, bet priek� 
manis tas ir jaunums. Bla kām 
siltum nīcām ir uzstā dīta 
stacionāra gāzes tvertne, 
kurā var iepildīt 11 tonnas 
sa�ķidrināta CO2 un izveido ta 
sistēma, kas to sadala pa 
sil tumnīcām. Tā kā �o 
jauni nā jumu ieviesu pavisam 
ne sen, pagaidām ir pāragri 
runāt par efektu. Raugos 
nā  kotnē ar lielām cerībām. 
Varbūt pavasarī varē�u jau 

stāstīt pats par savu pieredzi. 
�ai idejai jau biju pievērsies 
pirms kādiem diviem 
ga diem. Sāku runāt, meklēt 
un taustīties, bet tobrīd 
visas izmaksas man �ķita 
par dārgu. Tagad ra�o�anas 
apjoms ir pieaudzis un nu 
man �ķiet, ka varu mēģināt. 
Ar AGA piedāvātājiem gāzu 
maisījumiem balonos, kas 
der metinā�anas darbiem, 
biju iepazinies jau sen, jo 
viņi tepat Valmierā piedāvā 
ļoti pla�u servisu. Nevienai 
citai kompānijai tāda nav. 
Man �ķita, ka AGA ir labākā 
izvēle. AGA speciālisti 
iespēju robe�ās palīdz risināt 

tehnis kos jautājumus. Es 
labprāt uzklausu, ko gudri 
cilvēki saka, jo daudzas lietas 
ir pilnīgi jaunas.  
2000. gadā �ī tehnoloģija tika 
ieviesta a/s Mārupe, kur to 
izmanto gurķu un tomātu 
audzē�anā. Rezultātā ra�as 
pie augums saimniecībā 
sa  sniedza 10% salīdzinājumā 
ar agrākajiem rādītājiem. 

CO2 priek�rocības:  
- būtisks ra�as pieaugums, 
- izskatīgāki, aromātiskāki un 

gar�īgāki dārzeņi, 
-  absolūti nekaitīga metode 

gan videi, gan gurķu 
patērētājiem. 
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Gāze skaistumam un labsajūtai 
Oglekļa dioksīdu SPA centrā izmanto tā dēvētajā Reabox kapsulā. �ī 
procedūra aktīvi stimulē organisma elpo�anas sistēmu un nodro�ina 
labāku audu apgādi ar nepiecie�amo oglekļa dioksīda daudzumu, 
uzlabo sirds muskuļa darbību, aktivizē asinsriti rokās un kājās, palīdz 
mazināt stresu. Procedūra īpa�i ieteicama cilvēkiem ar sirds un 
asinsvadu problēmām, locītavu, mugurkaula, kā arī da�ādu hronisku 
iekaisumu ārstē�anai.  

Īpa�s jaunums SPA centrā ir kriosauna (aukstuma terapija), kurā 
izmanto �ķidro slāpekli.  Procedūras laikā organisms izjūt aukstuma 
�oku, kas stimulē bioķīmiskos procesus �ūnās, paātrinot asins 
cirkulāciju, tādējādi sekmē toksīnu, �lakvielu izvadī�anu no audiem. 
Aukstuma terapija paaugstina darbaspējas, uzlabo garastāvokli, 

Valmieras rajona zemnieku 
saimniecībā Bu�as siltumnīcās audzē 
gurķus. �oruden tur tika ieviests 
mūsdienīgs jauninājums, kas vie� 
cerības uz strauju attīstību. Tā ir 
stacionāra siltumnīcu apgādes sistēma 
ar oglekļa dioksīdu, kas būtiski 
nepiecie�ams ra�ības palielinā�anai.    

aktivizē organisma iek�ējos 
resursus, paaugstina imunitāti 
un līdzsvaro hormonu darbību. 
Efektīvi stimulē un atjauno 
enerģiju, mazinot tā dēvēto 
pēcsvētku sindromu.

Remonta ekspluatācijas dienesta 
vadītājs ĒRIKS SILNIEKS:
-Ar AGA mums nav nekādu 
problēmu, jo viņu darbinieki 
strādā ļoti rūpīgi un operatīvi. 
Agrāk bija visādi kreņķi, kad 
pirkām gāzi no da�ādām kaktu 
kompānijām, tagad viss ir 
labākajā kārtībā. Ja nepiecie�ama 
gāze vai vērtīgs padoms, AGA 
darbinieki tūdaļ ir klāt. Ogļskābo 
gāzi patērējam labsajūtas 
radī�anai atveseļo�anās kapsulā. 
Kriosaunai- aukstuma pirtij 
pasūtām �ķidro slāpekli. Tā ir ļoti 
sare�ģīta tehnoloģija, jo tvertnē 
�ķidrajam slāpeklim ir mīnus 196 
grādu temperatūra, kas atdzesē 
kabīni līdz mīnus 170 grādiem, 
bet iek�ā var iet tikai tad, kad 

Viesnīcas Baltic 
Beach Hotel  
Baltijā pla�ākajā 
un modernākajā 
SPA centrā AGA 
piegādātā gāze 
nodro�ina vairāku 
atveseļo�anās 
procedūru norisi.   

ir ap mīnus 110. Procedūra ilgst 
tikai da�as minūtes. Tās norisi 
uzrauga ārsts, kabīne nav slēgta, 
�ķidrā slāpekļa tvaiks ieskauj 
ķermeni līdz pleciem. 



Slāpeklis novēr� eksplozijas risku 
Metālapstrādes uzņēmuma Izoterms rūpnīcas direktors 
ALEKSANDRS ELVIHS:

- Mēs esam metālapstrādes uzņēmums, kurā pēc Eiropas 
Savienības noteiktajiem standartiem ra�ojam metāla 
konstrukcijas un da�āda izmēra siltumizolācijas caurules, ko 
izmanto siltuma tra�u būvē�anai un rekonstrukcijai. Cauruļu 
ra�o�anai esam iegādāju�ies jaunas, ļoti modernas iekārtas. Tā 
kā mēs strādājam pēc visjaunākajām tehnoloģijām, par labu 
sadarbības partneri mums ir kļuvis AGA, kas piegādā slāpekli, 
kas ir ļoti svarīgs komponents cauruļu ra�o�anā. Siltumizolācijas 
caurule sastāv no pamatcaurules, kam apkārt ir apvalks - vēl 

viena caurule. Telpa starp abām caurulēm ar ļoti sare�ģītām 
iekārtām tiek piepildīta ar speciālām putām - putopoliuretānu, 
kas rada siltuma izolāciju. Putu veido�anās procesā izdalās 
vielas, kas spēj izraisīt eksploziju, tāpēc vienlaikus ar putām 
starptelpu piepilda ar slāpekli. Tas izspie� skābekli, tādējādi 
radot neitrālu, dro�u vidi, kurā nekas nevar ne uzliesmot, 
ne degt, ne sprāgt. AGA katru mēnesi mums piegādā gāzi 
balonu sai�ķos - savstarpēji savienotos balonos, kas nodro�ina 
nepiecie�amo gāzes daudzumu gan cauruļu ra�o�anai, gan 
metinā�anai. Ar AGA mums izveidojusies vislabākā sadarbība. 
Pasūtījumi vienmēr tiek izpildīti savlaicīgi un precīzi. AGA 
in�enieri palīdz ar norādījumiem, mēs kopīgi meklējam labākus 
tehniskos risinājumus, optimālus variantus un jaunas idejas 
mūsu sadarbībai.  
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Argona pildījums 
pake�u logos ekonomē 
siltumu  

Ra�otnes Aile stikla ceha 
vadītājs AIVARS ALBREKTS: 

- Pēc jaunākajām 
tehnoloģijām ra�ojam stikla 
paketes, kurās izmantojam 
selektīvo stiklu � ar speciālu 
pārklājumu, kam piemīt 
siltuma izolācijas spējas. 
Paketes starptelpu ar īpa�u 
aparātu iepildām argona gāzi, 
kas nodro�ina labu siltuma 
caurlaidības koeficientu. 
Salīdzinot stikla paketi bez 
gāzes, kam siltuma vadāmības 
koeficients ir 2,8 U (W/m2K), 
stikla paketei, kas pildīta ar 
argonu, tas ir 2,6 U (W/m2K). 
Jo mazāks koeficients, jo labāk 
stikla pakete spēj aizturēt 
siltumu, jo mazāk uz stikla 
veidojas kondensāts un logi 
ziemā neaizsalst. �īs stikla 
paketes  ļauj samazināt sil-

tuma zudumu apmēram 
divas reizes un būtiski 
samazina enerģijas patēriņu. 
Argons rada labvēlīgu vidi 
selektīvajam stiklam, tādējādi 
nodro�inot tam garāku 
kalpo�anas laiku. Veidojot 
īpa�u inerto gāzu kokteili, var 
panākt arī skaņas izolāciju.   
Stikla pake�u ra�o�anā 
argonu izmantojam 7 gadus. 
Sākotnēji to pirkām no AGA, 
tepat Liepājā, bet nu jau 
gadu visus pasūtījumus vei-
cam centrālajā birojā Rīgā. 
Tas atvieglo gāzes iegādi, 
tādējādi uzlabo mūsu darba 
efektivitāti. �ī sadarbība ir 
veiksmīga. 

Inerto gāzu pildījuma 
priek�rocības: 
-  būtiski uzlabo siltuma 

izolāciju, 
-  pagarina selektīvā stikla 

kalpo�anas laiku, 
-  samazina enerģijas 

patēriņu,
-  uzlabo skaņas izolāciju. 

R I S I N Ā J U M I / B Ū V N I E C Ī B A

Metālapstrādes uzņēmumā 
Izoterms siltumizolācijas cauruļu 
ra�o�anā viens no svarīgākajiem 
komponentiem ir slāpeklis, kas 
gādā par moderno tehnoloģiju 
dro�ību.   

Ra�otne Aile, kas atrodas 
Liepājas rajonā Grobiņā, ra�o 
pake�u logus ar inerto gāzu 
pildījumu, kas būtiski uzlabo 
siltuma izolācijas iespējas.     
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Slāpeklis lodē�anā 
kļūst neaizstājams   

Hanza Elektronika tehniskais 
vadītājs ALDIS GALVIŅ�:

- Mikroshēmu lodē�anā 
iz man tojam pilnīgi jaunu teh-
noloģiju, kas nodro�ina izcili 
labu kva litāti un atbilst visiem 
kva litātes standar tiem. Viena 
no galvenajām �īs teh no-
loģijas īpatnībām ir lodē�ana 
inertas gāzes vidē ar slāpekli. 
Lodē�ana norit vairākās 
slēgtās iekārtās - karstā gaisa 
krāsnīs, kam tiek pievadīts 
slāpeklis, tādē jādi aizsargājot 
lodējamo ma te riālu no 
oksidē�anās. Jau nās inertās 
gāzes iekārtas ļauj ietaupīt 
lodējamo ma teri ālu, uzlabo 

kvalitāti, palēti na ra�o�anas 
procesu un iekār tu tehnis-
ko apkopi. �ī tehnoloģija 
pilnībā atbilst Eiro  pas kopie-
nas direktīvām, kas nosa-
ka, ka no 2006. ga  da ob ligāti 
ir jāpāriet uz lo  dē�anu ar 
alvu bez svina, bet to nav 
iespējams citādi lodēt, kā tikai 
slāpekļa klāt būt nē. Būtībā 
visas jaunākās teh noloģijas ir 
saistītas ar slā pekli.

Tā kā mūsu rūpnīca ir ļoti 
augstā tehniskā līmenī, ne 
jau katrs piegā dātājs spēj 
no dro�ināt mūsu prasībām 
atbilsto�us izej materiālus. 
Mums ir izveido jusies ļoti 
laba un stabila sa dar bība ar 
AGA. Slāpekļa patē riņ� ir 
gana liels, lai tas būtu izdevīgi 
abām pusēm. AGA spēj vien-

Industriālās elektronikas 
uzņēmums Hanza 
Elektronika jau tagad 
pilnībā pielāgojies 
Eiropas kopienas 
prasībām un izmanto 
visjaunākās tehnoloģijas, 
kurās nepiecie�ama  
slāpekļa klātbūtne.   

mēr operatīvi reaģēt, palīdz 
meklēt labākos risi nājumus 
lai nodro �inātu lodē �anai 
nepiecie�amā slāpekļa piegā di, 
AGA mūsu rūpnīcā ir uz stā-
dījusi sa�ķidrinātā slā pekļa 
uz glabā�anas tvertni, ko regu-
lā ri pa pildina ar jauniem gāzes 
krā jumiem. 

Lodē�anas priek�rocības iner-
tas gāzes vidē:  
- par 50-80 % mazāk sārņu;
- par 60 % samazinās lod ma-

teriāla patēriņ�. Lodma te-
riāla ekonomija kompensē 
inertās gāzes patēriņa 
izmaksas;

- uzlabojas darba kvalitāte, 
nav nepiecie�amības veikt 
atkārtotu lodē�anu;

- par 30 % samazinās 
tehniskās apkopes laiks;

ICEBIZZZ® sausā ledus iespēju pasaule 

Savu īpa�ību dēļ sausais ledus var tikt lietots kā atdzesē�anas 
un saldē�anas līdzeklis pārtikas, ķīmijas, bioloģijas, medicīnas 
un transporta nozarēs:

- pārtikas un dzērienu atdzesē�anā, uzglabājot un transportējot 
produktus,

- metāla detaļu atdzesē�anā, atvieglojot to savieno�anu,
- nodro�inot zemas temperatūras gaļas produktu ra�o�anā,
- dzinēju dzesē�ana,
- izmanto kā dzesētāju laboratorijas testos un ķīmiskajā 

rūpniecībā,
- bioloģisko materiālu pārvadā�anā.

Tīrī�ana ar ledu
Sausais ledus pla�i tiek izman-
tots kā efektīvs tīrī�anas līdzek-
lis. Sausais ledus ir lieliska 
alternatīva īpa�i tajās situācijās, 
kad tradicionālās tīrī�anas 
metodes nav ērtas vai izraisa 
nevēlamus blakus efektus.

AGA piedāvā tīrī�anas metodi 
CRYOCLEAN®. Tā darbojas 
līdzīgi smil�u strūk lai, tikai 
smil�u vietā izmanto sausā 
ledus granulas.

Priek�rocības tīrot ar sauso 
ledu:
- nav strūklas atstāto tīrī�anas 

atlieku, notekūdeņu, 
�ķīdinātāju, kā arī nav 
abrazīvu smil�u putekļu,

- tīrī�ana iespējama ra�o�anas 
laikā.

Pieminekļi

Peroni

Konveijeru lentesPoliuretāna veidnes 

Karameļu maisītājsVides piesārņojumsRestaurācija

- nepiecie�ams mazāk ku�ņu 
(atlikumu), tie var būt ar 
mazāku cietu vielu saturu 
un/vai agresivitāti;  

- pēc lodē�anas ir daudz 
tīrākas iespiedshēmas; 

- ir iespējams lietot 
sakausējumus bez svina. 

CRYOCLEAN®, Icebitzzz® - 
ir Linde AG reģistrētas preču zīmes
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R I S I N Ā J U M I / V I D E

Ūdens bagātinā�ana ar 
skābekli 

Kā tas notiek? 
Ūdens bagātinā�anai ar 
skābekli izmanto speciālu 
iekārtu, kurā sa�ķidrināts 
skābeklis no tvertnes 
nonāk iztvaicētājā, kur tas 
pārvēr�as gāzveida stāvoklī. 
Caur plūs mas mērītāju 
skābeklis nonāk caurulē, kas 
savienota  ar ūdens tilpnes 
gultnē novietoto re�ģi. Tajā 
atrodas skābekļa kliedētājs, 
no kura pa dau dzām 
mazām caurulītēm izplūst 
skābeklis, ūdenī veidojot 
sīkus bur bu lī�us.  �ādas 
iekārtas parasti izmanto 
lielajās zivju audzētavās, lai 
stimulētu zivju vairo�anos 

un attīstību. Ūdens 
bagātinā�ana ar skābekli 
ir regulāra nepie cie�amība 
dienvideiropas valstīs, kur 
karstajā laikā pat lielajās upēs 
izsīkst ūdens, radot skābekļa 
trūkumu, kas apdraud 
visas dzīvās ūdens radības 
izdzīvo�anu.     

Ekoloģiskā krīze Lielupē 
sep tembra vidū Latvijā silto 
laika apstākļu ietekmē sagla-
bājās �im laikam netipis-
ki augsta ūdens temperatūra 
un Lielupē strauji sama zi nā-
jās ūdens plūsma. A/s Jelga-
vas cukurfabrika Lielupē no va-
dītie notekūdeņi saturēja 
augstu saharozes līmeni. Tas 
veicināja baktēriju vairo�anos, 
kas radīja papil dus skābekļa 
patēriņu. Tā rezultātā skābek-
 ļa saturs Lielupes ūdenī 
sa mazinājās līdz minimu-
mam, izraisot zivju, vē�u 
un citu bezmugurkaulnieku 
slāp �a nu. Pēc Vides minis-
tra rīkojuma 4. oktobrī fabrikā 
ti ka apturēta ra�o�ana, lai pār-
trauktu notekūdeņu ieplū di 
Lielupē. 

AGA piedāvā tehnoloģisku 
risinājumu   
Izvērtējot situāciju un 
iespējas, AGA Valsts 
Vides dienestam, Jelgavas 
reģionālajai vides pārvaldei 
un a/s Jelgavas cukurfabri-
ka piedāvāja tehnoloģisku 
risinājumu: upē ieplūsto�o 

notekūdeņu bagātinā�anu 
ar skābekli, kas novērstu 
skābekļa trūkumu Lielupes 
ūdeņos un glābtu tās 
iemītniekus no bojā ejas. 
Tehnoloģijas pamatā ir precīzi 
dozēta skābekļa padeve 
ūdens tilpnē. 
Jelgavas cukurfabrika piekri-
ta AGA piedāvātajam pro-
jektam. Somijā tika pasūtīta 
speciāla aparatūra, �eit uz vie-
tas tika veikti nepiecie�amie 
sagatavo�anas darbi. 
Iekārta tika atvesta pēc trim 
dienām. Jau tajā pa�ā dienā 
to aiztransportēja uz Jel-
gavas cukurfabriku. Iekārtu 
uzstādīja notekūdeņu 
kanālā, 60 m attālumā no 
tā ietekas Lielupē, un tūdaļ 
sāka iepludināt ūdenī 
skābekli. Nākamā dienā vēl 

tika pieregulēta plūsma un 
katru dienu pie gādāts jauns 
skābeklis, jo tā patēriņ� vienā 
diennaktī sasniedza 1 tonnu. 
�āda metode Latvijā tika 
izmantota pirmoreiz. Tā ir 
pla�i pazīstama dienvideiropā 
un ziemeļvalstīs, kur to 
izmanto, lai novērstu pārtikas 

rūpniecības radīto organisko 
piesārņojumu.  

Situācija strauji uzlabojas 
Valsts Vides dienesta komisi-
ja jau nākamajā dienā pēc 
AGA skābekļa iekārtas 
uzstādī�anas pārbaudīja, kā 
tiek realizēts no tekūdeņu 
kvalitātes uzlabo�anas plāns. 
Tika veikti skābekļa mērījumi 
gan rūpnīcas notekūdeņu 
iz plūdēs, gan pie notekūde-
 ņu novadī�anas vietas Lie-
lupē. Skābekļa dau dzums 
rūpnīcas no tek ūdeņos pēc 
bagātinā�anas ar skābekli 
bija no 6,1 līdz 6,4 mg litrā, 
kas bija daudz labāks rādītājs 
nekā Lielupē lejup no Jelga-
vas. 
Tā kā cukurfabrika bija 
izpildījusi tai izvirzītās 
minimālās prasī bas, pēc divām 
dīkstāves dienām tā saņēma 
atļauju turpināt darbu. 

A/s Jelgavas cukurfabrika valdes 
priek�sēdētājs 
JĀNIS BLUMBERGS: 

- Sadarbība ar AGA ir 
vislabākā, kāda vien var 
būt. Visveiksmīgākā, 
visoperatīvākā un 
visprofesionālākā. Tā jau 
bija izveidojusies agrāk, 
saistībā ar skābekļa un citu 
gāzu balonu piegādi. AGA 
piedāvātie produkti ir ļoti 
kvalitatīvi. Tomēr �oruden 
mūsu sadarbība strauji 
attīstījās tajā brīdī, kad radās 
vajadzība pēc palīdzības, 
kad mums bija izveidojusies 
krīzes situācija. AGA pārstāvji 
un vadītāji tūdaļ ieradās 
uz sarunām un parādīja 
savu profesionālismu, pras-
mi operatīvi reaģēt un, 
galvenokārt, spēju ātri 
rīkoties.  

Skābekļa bads apdraud ūdens iemītnieku 
izdzīvo�anu un ilgākā laika posmā spēj 
izraisīt nopietnas sekas. �ādās krīzes 
situācijās, kā �oruden Lielupē, viena no 
iespējām, kā strauji atjaunot ūdens vidi, ir 
ūdens bagātinā�ana ar skābekli.   

Skābekļa 
iekārtas 

uzstādī�ana 
Jelgavas 

cukurfabrikas 
notekūdeņu 

kanālā
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P A K A L P O J U M I

Automātiskā gāzes apgādes sistēma atvieglo 
darbu  
 
Jelgavas uzņēmuma Dinex Latvia ra�o�anas vadītājs
AIVARS BALBEKS:
 
- Mūsu rūpnīcā tiek ra�otas visa smagā autotransporta un mik-
roautobusu izpūtēju sistēmas. Ra�o�anā izmantojam moder-
nas tehnoloģijas, kam nepiecie�ams liels dau dzums gāzes 
un liela precizitāte. Par ļoti labu sadar bības partneri ir kļuvis 
AGA, kas pirms 2 gadiem uzvarēja konkursā, kad bija nolemts 
izveidot modernu automātisko gāzes apgādes sistēmu. AGA 
startēja ar vislabāko piedāvājumu. Mums pirmajiem Latvijā ir 
uz  stādīta automātiskā gā zes apgādes sistēma, kas pilnībā mūs 
ir atbrīvojusi no rūpēm par gāzes patēriņu un piegādi. Sa �ķid ri-

CO2 daudzumu 
kontrolē moderna 
iekārta  

 

Cēsu alus materiālu un 
izejvielu nolikta vas pārzine 
ZIGRĪDA ROBERTA:   

-Mūsu uzņēmumā alus 
ra�o�anai un pildī�anai patērē 
daudz CO2 - oglekļa dioksīda. 
Nu jau vairāk nekā pusga-
du mums ir automātiskā 

gā zes kontroles sistēma. 
Alus ra�otnē ir uzstādīta 
liela tvertne ar sa�ķidrinātu 
oglekļa dioksīdu, ko regulāri 
AGA atved un papildina 
no lielas cisternas. CO2 
dau dzumu nosaka tvertnē 
uzstādīti mēraparāti un caur 
AGA serveri, kas noteiktos lai-
kos savienojas ar �o sistēmu, 
nolasa gāzes atlikumu. Ja 

CO2 līmenis tuvojas kritis-
kajai robe�ai, mēraparāti 
par to informē AGA serveri 
un tūdaļ tiek piegādāts 
jauns papildinājums. Tagad 
mums ir ļoti labi un ērti. 
Agrāk par visu mums bija 
jārūpējas pa�iem - katru 
die nu kontrolējām gāzes 
dau dzumu, tad zvanījām uz 
AGA, lai veiktu jaunu pasū-

tījumu, uztraucāmies, vai to 
atvedīs laikā. Ja pasūtījumu 
veicām par vēlu, tas negatīvi 
varēja ietekmēt ra�o�anā 
ne pie cie�amo CO2 spiedie-
nu, tāpēc bija nepiecie�ama 
sistemātiska kontrole. Ar AGA 
mums nekad nav bijis ne dom-
starpību, ne problēmu. Agrāk, 
ja bija vajadzība, gāzi mums 
atveda kaut vai nakts vidū. 
Tagad AGA speciālisti visu 
kontrolē pa�i, gāze vien mēr ir 
atvesta laicīgi un mums par to 
vispār vairs nav jā satraucas. 
Lai pārliecinātos par jaunās 
sistēmas efekti vi tāti, sekojam 
līdzi rādītāju stāvoklim. Jaunā 
kontroles sistēma jūtami  
atvieglo dar bu. Ja arī kādu 
iemeslu dēļ kādu dienu mēs 
nepalūkotos, cik daudz gāzes 
vēl ir, zinām, ka par to gādā 
AGA un, ka viss būs kārtībā.   

nātā argona tvertne un divas gāzu balonu centrāles ir aprīkotas 
ar sensoriem, kas kontrolē gāzes daudzumu un pa datu pārrai-
des līniju ziņo par to AGA serverim. AGA darbinie ki pa�i 
kontrolē gāzes atliku mu un nepiecie�amības gadī ju mā operatīvi, 
neatkarīgi no mums, piegādā gāzi. AGA ir ļoti punktuāla un 
precīza kompānija.   

�ī sistēma atvieglo darbu. Metinātājiem 
nav jānodarbojas ar minējumiem, 
pietiks gāzes vai ne, ar balonu staipī�anu 
un pievieno�anu. Viņi atnāk, ieslēdz 
metināmo aparātu un var pilnvērtīgi 
izmantot savu darba laiku.   

Metinot alumīniju ar cinka pārklājumu, 
izmantojam aizsarggāzu maisījumu 
MISON®25. To pirms 5 gadiem palī-
dzēja izvēlēties AGA in�enieri. Viņi 
daudz mums ir palīdzēju�i, jo īpa�i la ba 
sa   dar bība ir izveidojusies ar metinā�anas 
in�enieri Juri Priednieku.  

MISON® 25 priek�rocības:
- pievienotais 0,03% NO  slāpekļa 

monoksīds neitralizē iespējamo ozona 
ietekmi uz organismu, kas izpau�as 
kā nogurums, galvassāpes un citas 
nevēlamas izpausmes,   

- būtiski ietekmē gatavā produkta 
kvalitāti,

- atvieglo metinā�anu.  

Jelgavas uzņēmums Dinex Latvia 
ir pirmie Latvijā, kam uzstādīta 
SECCURA® automātiskā gāzes apgādes 
sistēma, kas pilnībā atbrīvo no rūpēm 
par gāzes kontroli un piegādi. 

Automātiskās gāzes kontro les sistēmas 
priek�rocības:
- atbrīvo no rūpēm par gāzes kontroli un piegādi,  
-  ekonomē darba laiku un darba resursus,   
- būtiski uzlabo darba efektivitāti,   
- samazina ra�o�anas izmaksas.

Uzņēmumā Cēsu alus ir 
uzstādīta automātiskā 
gāzes apgādes sistēma 
SECCURA®, kas 
nepārtraukti uzrauga 
oglekļa dioksīda 
daudzumu tvertnē, 
tādējādi atvieglojot alus 
ra�otnes darbinieku 
darbu, jo viņiem par gāzi 
vairs nav pat jādomā.  

Balonu centrāle automātiskajā 
apgādes re�īmā

Sa�ķidrinātās gāzes tvertne 
automātiskajā apgādes re�īmā
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�anas sistēmu un elektro-optiskās hibrīda sistēmu attīstību. Cen-
tieni pētniecības jomā tiek koncentrēti  uz jaunām pusvadītāju 
un supravadītāju sistēmām, kā arī solārajām tehnoloģijām. 

Aukstākais materiāls uz Zemes
�ķidrais hēlijs ir visaukstākais materiāls, kas sastopams uz mūsu 
planētas, tāpēc tas ir vienīgais dzesē�anas līdzeklis, kas ļauj 
panākt supravadītspējas īpa�ības metālos un sakausējumos. Tas 
kalpo kā kriogēns dzesē�anas līdzeklis medicīnas diagnostikā, 
piemēram, magnētiskās rezonanses attēlveido�anā, meteroloģijā, 
kalnrūpniecībā un apkārtējās vides aizsardzības tehnoloģijās, 
kā arī enerģētikas un elektroenerģijas ieguvē un projektē�anā. 
Hēliju izmanto arī īpa�i augstas pakāpes vakuuma radī�anā, 
zinātniskās pētniecības materiālos, supravadītspējas spoles 
elementārdaļiņu paātrinātājos un izmēģinājumu laboratorijās. 

Jaunu zvaig�ņu meklējumos
Hēliju izmanto lielo observatoriju teleskopos, kas zinātniekiem 
ļauj ielūkoties neaptveramā visuma jaunās un neizpētītās terito-
rijās, iegūt īpa�i asus attēlus un ierakstīt gaismu no visvājākajiem 
un vistālākajiem visuma objektiem. Hēliju izmanto infrasarkano 
mērījumu instrumentu dzesē�anai līdz pat mīnus 269°C. Tas 
nodro�ina efektīvu darbu, ļaujot uztvert pat ļoti aukstus un ļoti 
vājus astronomiskus objektus. 

Hēlijs nes visuvarenā 
Saules dieva vārdu    

Gandrīz pusotru gadsimtu 
hēlijs kalpo cilvēcei. To pla�i 
izmanto, sākot no gaisa 
baloniem līdz magnētiskās 
rezonanses attēlveido�anai un 
vairākkārt izmantojamo kos-
mosa kuģu degvielas sistēmu 
paātrinātājiem. Hēlijs spēj 
pacelt debesīs diri�abļus un 
palīdz pētniekiem nolaisties 
okeāna dziļumos, savukārt ar 
sa�ķidrinātu hēliju var panākt 
supravadītspēju* metālos un 
to sakausējumos. 

Kas ir hēlijs? 
Astronomi hēliju atklāja 
1868 gadā. Tas savu nosau-
kumu ieguvis no sengrieķu 
Saules dieva Helios. �ī gāze 
ir atrodama lielā daudzumā 
visumā, bet uz mūsu planētas 
tā sastopama ļoti reti. Hēlijs ir 
cēlgāze. Mendeļejeva ķīmisko 
elementu periodiskajā tabulā 
tas atrodas VIII grupā ar 
atomskaitli 2. Hēlijam ir 
vairākas unikālas īpa�ības, 
ko izmanto daudzās jaunās 
nozarēs, kas nemitīgi attīstās.

Hēlija unikālās īpa�ības:  
- ķīmiski inerts,
- neuzliesmo, 
- augsta termiskā vadītspēja,
- viszemākais vir�anas punkts,
- zems molekulārais svars,
- mazs molekulārais izmērs,
- nav toksisks.

Kā hēlijs nonāk Latvijā? 
Uz Zemes hēliju iegūst 
gandrīz tikai no dabīgās 
gāzes. Tas tiek atdalīts ar 
izsaldē�anas metodi. �odien 
vairākās vietās visā pasaulē ir 

Jaunu ķīmisko vielu 
sintēze

LU Ķīmijas fakultātes profesors 
JURIS PAULS KREI�MANIS: 

- Ar kodolmagnētiskās rezo-
nan  ses aparatūru mēs pētām 
organisko un bioķīmisko struk-
tūru vienības. Tas mums ļauj 
nodarboties ar izpēti, ko savā 
darbā pēc tam var izmantot 
organiskie ķīmiķi. Ja viņi vēlas 
kaut ko jaunu sintezēt, tad 

jauno savienojumu struktūru 
visvieglāk var noteikt ar 
ko dol magnētisko rezonansi. 
�ī modernā apa ratūra spēj 
funkcionēt, pa teicoties hēlija 
atdzesē�anas spējai, kas to 
uztur nemainīgi zemā tem-
peratūrā, un ļauj darboties bez 
pārtraukuma.  
Ar AGA mums ir izveidoju-
sies lieliska sadarbība. Ies pē-

jams, ka �ķidro hēliju �o brīd 
piedāvā arī kāda cita kom-
pānija, bet, kad mums tas 
bija nepiecie�ams, AGA bija 
vienīgā, kas spēja regulāri 
un kvalitatīvi nodro�ināt 
mū su pasūtījumu. Ir patīkami 
strādāt ar viņu darbiniekiem, 
kā vienmēr viss ir labākajā 
kārtībā. Nekad nav bijis 
nekādu pārpratumu. 

sastopamas ar hēliju bagātas 
gāzes atradnes. Koncerns 
Linde Gas, kura sastāvā 
ietilpst arī AGA, ir viens no 
hēlija piegādātāju līderiem, 
un ir iesaistīts gandrīz visu �o 
gāzes atradņu apkalpo�anā. 
Linde Gas rūpējas par visiem 
hēlija piegādes posmiem, 
sākot no atdalī�anas un 
attīrī�anas, līdz �ķidrinā�anai 
un piegādei visā pasaulē, arī 
Latvijā.    

Kur izmanto? 
• Automobiļu rūpniecībā:
- lāzera tehnoloģijās,
- metinā�anas un grie�anas 

tehnoloģijās,
- noplū�u diagnostikā,
- dro�ības spilvenos u.c. 

• Telekomunikāciju 
tehnoloģijās:

- pusvadītāju rūpniecībā,
- optiskās �ķiedras ra�o�anā.

• Izklaidē:
- pacel�anas gāze,
- nir�anas tehnoloģijās.

• Pētniecībā un projektē�anā:
- pārklājumu tehnoloģijās,
- pa�attīro�a stikla ra�o�anā,
- nanotehnoloģijās.

Augsto tehnoloģiju triumfs 
Pieprasījums pēc hēlija 
strauji pieaug automobiļu 
rūpniecībā, augsto tehno lo-
ģiju un pētniecības sektorā. 
Hēlijam ir ļoti svarīga 
loma mūsdienu augstajās 
tehnoloģijās, ko izmanto 
medicīnā, kvantu optikā un 
nanotehnoloģijās. Strādājot ar 
augsto tehnoloģiju iekārtām, 
zinātnieki jau tuvā nākotnē 
prognozē strauju nanolāzeru, 
kvantu datoru, kvantu �ifrē-

Minhenes Tehniskās universitātes profesors RUDOLFS 
GROSS, �Hēlija neaizvietojamā loma zinātniskajā pētniecībā 
pieprasa dro�u ilgtermiņa hēlija piegādi. Ņemot vērā Linde Gas 
kompetenci, ilgsto�o pieredzi un pla�o hēlija infrastruktūru, 
uzskatām, ka �is uzņēmums ir ideāli piemērots mūsu vajadzību 
apmierinā�anai �odien un nākotnē.�

Latvijas Universitātes 
Ķī mijas fakultātē, kur norit 
organisko un bioķīmisko 
vielu izpēte, hēlijs 
kalpo kodolmagnētiskās 
rezonanses magnētu 
dzesē�anai.  

P R O D U K T I / H Ē L I J S
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Nākotnes medikamentu izpēte Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks OSVALDS 
PUGOVIČS:

- Kodolmagnētiskās rezonan ses spektometriem ķīmijā ir ļoti 
pla�s izmanto�anas lauks. Viena no iespējām ir organisko vielu 
struktūras noskaidro�ana, tie�i tas, ko darām ar iekārtām, kas 
atrodas mūsu institūtā. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējumu iegādātā jaunā aparatūra ļauj pētīt olbaltum-
vielu struktūras, kā arī aktīvo farmaceitisko vielu saistību ar 
tām. Tas mums ļauj nodarboties ar potenciālo medikamentu 
iedarbības mehānismu izpēti.

�ķidro hēliju mēs izmantojam mūsu kodolmagnētiskās 
re zonanses spektometra dze sē�anai, lai nodro�inātu mag nētu 
supravadītspēju*. �ai ierīcei ir speciāls magnētu korpuss ar 
diviem kontūriem - vaakuma traukiem. Viens ir pildīts ar �ķidro 
slāpekli, un otrs - ar hēliju, kas magnētu atdzesē līdz hēlija 
vir�anas temperatūrai Reizi trijos mēne�os magnēts ir jāuzpilda 
ar hēliju. Lielajam aparātam vienā reizē nepiecie�ams iepildīt 
100- 120 litru �ķidrā hēlija. To AGA mums pieved sa�ķidrinātā 
veidā. Sadarbību ar AGA uzsākām pirms 7 - 8 gadiem. Tobrīd 
tā bija vienīgā kompānija, kas spēja apmierināt mūsu prasības 
attiecībā uz piegā�u regularitāti un produkta kvalitāti. �odien 
firmai AGA ir arī konkurenti, bet mūsu sadarbība tomēr sekmīgi 
attīstās, jo AGA piedāvā ne tikai savus produktus, bet sniedz arī 
kompetentu speciālistu konsultācijas, kas mums palīdz izvēlēties 
piemērotus risinājumus savu uzdevumu veik�anai.

* Supravadītspēja. Tā ir ma te riāla īpa�ība vadīt elektris ko 
strāvu bez zudumiem, tas nozīmē bez pretes tī   bas. Piemēram, ja 
kodol magnētiskās rezonanses aparāta elektromagnētā  ievada 
vienu strāvas impulsu, tas tur spēj cirkulēt bez galīgi ilgi. Lai 
�o īpa�ību nodro�inātu, magnēts  ir jāatdzesē līdz �ķidrā hēlija 
vir�anas temperatūrai. 

Hēlijs palīdz 
ielūkoties cilvēka 
smadzenēs
Medicīnas sabiedrības 
ARS radioloģe SARMĪTE 
DZELZĪTE:

- Magnētiskā rezonanse 
ir visjaunākā radioloģijas 
nozare, kurā izmanto 
liela magnēta radītā lauka 
un radiofrekvenču viļņu 
iedarbību. Lai radītu tik 
spēcīgu magnētisko lauku, 
magnētu ogles ir jāatdzesē 
līdz � 269 grādiem, kad tās 
iegūst supravadāmību � savu 
vislabāko aktivitāti. 
Magnētiskās rezonanses 
iespējas medicīnā ir radīju�as 
apvērsumu, jo tā pilnīgi jaunā 
skatījumā ļauj ielūkoties gal-

vas un muguras smadzenēs, 
kaulu locītavu sistēmā, 
atklāt da�ādus iekaisumus, 
audzējus, multiplo sklerozi, 
asinsvadu un daudzas citas 
slimības. �ī metode ir neaiz-
vietojama, izmeklējot gal-
vas smadzeņu asinsvadus, 
�ultspūsli un �ultsceļus un 

iegurņa orgānus. Medicīnas 
sabiedrības ARS magnētiskās 
rezonanses aparātam 
vienīgajam Baltijas valstīs ir 
krūts dziedzera izmeklējumu 
programma. Izmeklējumi 
ar magnētiskās rezonanses 
palīdzību ilgst no 20 līdz 40 
minūtēm. �ī metode nesatur 

rentgenstarojumu un nav 
kaitīga pacientu veselībai. 

Saimniecības daļas direktors 
VLADIMIRS BAIDJUKS:

- �ķidro hēliju, tāpat kā 
skābekli, ogļskābo gāzi, 
slāpekli un smieklu gāzi 
(slāpekļa oksidulu), 
mēs ņemam no AGA. 
Vissare�ģītākā procedūra ir 
ar hēliju, ko mums ved taisnā 
ceļā no Somijas milzīgos, 
hermētiski slēgtos traukos, 
ko var pārvietot tikai ar 
ceļamkrānu. AGA pa�i visu 
organizē un precīzi izdara. Tā 
ir smalka un augsta līmeņa 
tehnoloģija. Hēlijs strauji 
iztvaiko, tāpēc ir ļoti būtiski, 
cik ātri to ielej magnētiskās 
rezonanses dzesē�anas 
sistēmā.

Medicīnas sabiedrība ARS 
medicīniskiem izmeklējumiem 
izmanto modernāko magnētiskās 
rezonanses aparatūru, kas palīdz 
ielūkoties pat cilvēka smadzenēs. 
Lai tā darbotos, nepiecie�ams liels 
daudzums �ķidrā hēlija.  

Organiskās sintēzes institūtā jaunu ķīmisko savienojumu 
struktūras noskaidro�anai un potenciālo medikamentu 
iedar bī bas mehānismu izpētei izmanto magnētiskās 
rezonanses aparatūru, kuras magnētu darbaspējas 
nodro�ina �ķidrais hēlijs. 

P R O D U K T I / H Ē L I J S
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Motorgāze efektīvi 
darbina autopacēlājus   

Alus ra�otnē Cēsu 
alus autopacēlāju 
darbinā�anai patērē 
motorgāzi, kas 
uzlabo ne tikai 
motoru darbu un 
atvieglo to apkopi, 
bet arī nepiesārņo 
gaisu un apkārtējo 
vidi.   

Cēsu alus noliktavas vadītājs 
AIGARS KRASTIŅ�: 

- Sadarbība ar AGA mums 
ir ļoti laba. Augsts serviss, 
kvalitatīva gāze. Sākotnēji 
ar AGA strādājām tikai 
ar pārtikas gāzēm. Tā kā 
mums bija laba pieredze, 
uzsākām sarunas par 
motorgāzi, ko izmantojam 
noliktavās autopacēlāju 
darbinā�anai. Mums bija 
radu�ās da�ādas problēmas ar 
iepriek�ējo piegādātāju: mūs 
neapmierināja gāzes kvalitāte, 
tāpēc bie�i bija jāmaina baloni, 
un viņi nevarēja piegādāt 
gāzi alumīnija balonos. AGA 
tobrīd spēja piedāvāt tie�i to, 
kas mums bija nepiecie�ams. 
Patlaban ik nedēļu autopacēlāji 
patērē apmēram 40 balonu 
motorgāzes. Tā ir tīra propāna 
gāze, kam, salīdzinot ar 
tradicionālajiem pro pāna 
butāna maisījumiem, ir daudz 
labāki tehniskie un jaudas 
rādītāji. Mums nav nekādu 
problēmu ar autopacēlājiem, 

tie strā dā bez jebkādas 
aizķer�anās. �ī gāze sadegot 
nerada nepa tī kamu smaku, 
nepiesārņo gaisu un apkārtējo 
vidi. Tā ir liela priek� rocība, 
ja jāstrādā noliktavas telpās. 
Ar AGA spe ciā listiem esam 
atradu�i ļoti labu kontaktu. 
Mēs izrunājam visas jaunākās 
at tīstības tenden ces un 
iespējas, meklējam da�ādus 
kompromisus.   

Motorgāzes priek�rocības: 
- sadeg pilnīgāk, neatstājot 

nesadegu�as gāzes smaku,
- samazinās veselībai 

kaitīgo izme�u daudzums 
noliktavās,

- labāki motora dinamikas 
rādītāji, motoram 
ne pietrūkst jaudas,

- nerada problēmas 
tehniskajās apkopēs, 

- pagarina dzinēja darba 
mū�u,

- atvieglo dzinēja palai�anu 
ziemā. 

Centralizēta gāzes padeve atvieglo metinā�anas 
darbu   

AKG Thermotechnik Lettland rūpnīcas direktors JURIS RIČIKS:

- Mēs ra�ojam automa�īnu dzesē�anas sistēmas, kompresorus 
smagajai tehnikai, ceļu būves un  lauksaimniecības ma�īnām. Ar 
AGA ir izveidojusies cie�a sadarbība, jo produkcijas ra�o�anai 
mums ir nepiecie�ams liels daudzums argona. Mēs strādājam 
ar alumīniju, kas metinot strauji oksidējas, tāpēc izmantojam 
argonu, kas atgrū� skābekli, pasargājot metinājuma vietu no 
oksidē�anās, tādējādi atvieglo darbu, uzlabo darba kvalitāti, 
nodro�inot konkurētspējīgu gala produktu. AGA mūsu rūpnīcā 
ir uzstādījusi lielu argona tvertni, no kuras uz ra�o�anas 
telpu stiepjas gāzes vads, kas sadaloties piegādā argonu 15 
metinā�anas posteņiem, norobe�otām darba kabīnēm ar 
metinā�anas aparātiem. Tā kā metinot tērējam daudz argona, 
�is risinājums ir ļoti ērts un ekonomē laiku darbam. Ar gāzes 
baloniem tas būtu krietni dārgāk, tie būtu bie�i jāmaina, jo ar 
vienu balonu pietiek nepilnai darba stundai. Centralizēta gāzes 
padeves sistēma darbojas ļoti efektīvi: mums ir daudz ērtāk un 
vieglāk strādāt. �obrīd rūpnīcā strādā 45 metinātāji. Pieaugot 
darba apjomam, tiks palielināts metinā�anas kabīņu skaits un arī 
gāzes patēriņ�. 

AKG Thermotechnik Lettland rūpnīca, kas atrodas Jelgavā, 
metinā�anā izmanto centralizētu gāzes padeves sistēmu, 
kas ievērojami sekmē darba ra�īgumu un kvalitāti.  

P R O D U K T I / M O T O R G Ā Z E / G Ā Z U  S I S T Ē M A S

Centralizētas gāzes padeves priek�rocības: 
- nav jāizmanto atsevi�ķi baloni, kas rada lieku laika un 

darbaspēka patēriņu, 
- palētina gāzes izmaksas, 
- ekonomē darbalaiku un darbaspēku,  
- atvieglo darbu,
- uzlabo kvalitāti.   
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AGA SOL uzticams arī 
mīnusos 

RBS Skals transporta 
saimniecības vadītājs    
ANDIS DID�US: 
 
- Ar AGA strādājām jau 
agrāk, bet tā pavisam 
konkrēta sadarbība izveidojās 
pagāju�ajā gadā, jo tik 
pla�a piedāvājuma klāsta 
citiem nav. Gāzi visvairāk 
izmantojam telpu sildī�anai 
gan jaunajos objektos, gan 
tādos, kur norit remontdarbi. 
Agrāk ar citu uzņēmumu 
piedāvāto produkciju mums 
bija visādas problēmas: 
baloni bija bie�i jāmaina, jo 
no tiem nevarēja dabūt ārā 
visu gāzi. Tas kavēja darbu. 
Tagad, kop� izmantojam 

AGA piedāvājumu, nekādu 
problēmu nav, varam 
pilnvērtīgi izmantot visu, par 
ko ir samaksāts. Telpu apkurei 
izmantojam AGA SOL, tas ir 
95% propāna un 5% butāna 
maisījums. Salīdzinot ar 
gāzi pierastajos sarkanajos 
balonos, �o var efektīvi 
izmantot arī aukstā laikā, 
kad gaisa temperatūra ir zem 
nulles. AGA SOL ir  augstāka 
sadeg�anas temperatūra, tas 
mazāk patērējas. Apkurinot 
telpas ar AGA SOL, 
neveidojas piesārņojums, ir 
tīrs gaiss un nekaitē veselībai.  
 Mūsu apsaimnieko�anas 
dienests, kas aprūpē 
Lattelekom un Latvenergo 
ēkas, izmanto acetilēnu, ko 
arī ņemam no AGA. Mūsu 
sadarbība ir veiksmīga. 
Ja laikus neesam veiku�i 

pasūtījumus, AGA vienmēr 
ir pretimnāko�i un tūdaļ 
piegādā gāzi, lai mēs 
varētu strādāt. Kop� Latvija 
iestājusies Eiropas Savienībā, 
objektos tiek prasītas 
atbilsto�as licences un 
sertifikāti. Pērn, kad sākām 
pildīt ES prasības, AGA bija 
vienīgā kompānija, kam viss 
bija nokārtots augstā līmenī, 
ar visiem ISO sertifikātiem.  

 

Mazo gāzes balonu vērtība ir ērtība!

AGA SIA tirdzniecības vadītājs AGNIS GŪTMANIS:  

- Uzņēmums Rīgas siltums nodarbojas ar siltuma apgādi. Gāze 
viņiem ir nepiecie�ama remontdarbiem un iekārtu uzturē�anai. 
Metāla cauruļu metinā�anai un grie�anai tiek izmantots 
skābeklis un acetilēns, kas rada augstas temperatūras deg�anas 
liesmu. Patērēto balonu skaita ziņā Rīgas Siltums ir viens no 
mūsu lielākajiem klientiem. At�ķirībā no daudziem citiem klien-
tiem, Rīgas siltums vairāk izmanto mazos 20 litru gāzes balonus. 
Tam ir vaiāki iemesli, bet noteico�ie ir ērtība un dro�ība. Mūsu 
rīkotajos darba dro�ības semināros darbinieki atzīst, ka vadības 
rūpes būtiski atvieglo darbu un uzlabo tā kvalitāti. Dodoties uz 
remontdarbiem, nav jāvadā līdzi un jāpārnēsā lielie baloni, kas 
sver  80 kg, jo īpa�i tad, ja tie jānes aug�up/lejup daudzstāvu 
namos. Ar 20 l baloniem, kas sver 30 kg ir daudz vieglāk, arī tad, 
ja piepe�i balons apgā�as vai krīt. Jo tas mazāks, jo samazinās 
risks iegūt traumu vai nodarīt kādu citu kaitējumu. Savukārt, 
tajās vietās, kur tas ir iespējams, tiek izmantoti lielie baloni ar 
200 bar atmosfēras spiedienu. Tajos ir par 30 % vairāk gāzes 
nekā tāda pa�a tilpuma 150 bar balonos.  

Rīgas Siltums katru gadu 
oficiāli laikrakstos izsludina 
konkursu par gāzes piegādi, 
kurā var piedalīties ikviena 
gāzes kompānija. Jau vairākus 
gadus konkursa kritērijs 
nav tikai gāzes cena, bet arī 
jautājumi par apmācību,  
dro�ību, piegā�u stabilitāti 
utt. AGA ir uzvarējusi visos 
konkursos jau 9. gadu. Pirms 
3 gadiem AGA uzsāka sadar-
boties ar Rīgas Siltums mācību 
centru. �ajā laikā ap 250 
viņu darbinieku ir apguvu�i 
mūsu piedāvāto kursu 
�Darba dro�ība un veselības 

Būvsabiedrība RBS Skals objektu 
apsildī�anai ir izvēlējusies 
AGA SOL, jo to var izmantot arī 
tad, kad termometra stabiņ� ir 
noslīdējis zem nulles. 

aizsardzība darbā ar skābekli 
un deggāzi�. Ar mācībām 
darbojamies jau 5 gadus, 
kopumā esam apmācīju�i ap 
2200 cilvēku. Ar Rīgas Siltums 
mums ir izveidojusies stabila 
un perspektīva sadarbība. 
 
Mazo gāzes balonu 
priek�rocības:
- mazāki pēc lieluma,
- vieglāk pārnēsājami un 

transportējami, 
- samazina traumatisma 

iespējas,  
- ekonomiskāki nekā metinot 

ar karbīdu.  

Uzņēmums Rīgas Siltums ir viens no 
lielākajiem AGA klientiem patērēto gāzes 
balonu skaita ziņā.  Rūpēs par savu darbinieku 
darba dro�ību un ērtību, priek�roka tiek dota 
mazajiem 20 litru baloniem. 
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N O T I K U M I

Metinātāju konkurss  
�Meistarības diena� 

Metinātāju konkurss Daugavpilī ir lielākais �ī reģiona notikums 
�ā aroda speciālistiem un interesentiem. �ogad tas tika rīkots 
otro gadu. Uz to laipni aicinā ti bija visi - gan tie, kas vēlas 
pārbaudīt savus spēkus, gan tie, kas interesējas par jaunāko savā 
specialitātē, jo paralēli kon kursam tika rīkoti arī semināri par 
produktiem, gāzēm un darba dro�ību.

Konkursa uzdevums, tāpat kā pagāju�ajā gadā nebija vienkār�s: 
izmantojot argona grupas aizsarggāzi MISON® 25, patstāvīgi 
bija jāuzstāda gāzes plūsma un jāsametina mazoglekļa tērauda 
paraugs.

Uzvarētāji:
1. Konstantīns Popovs, Vetar
2. Vladislavs Kligulis, Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca
3. Konstantīns Mitrofanovs, Zieglera ma�īnbūve

Kā jau alla� uzvarētājiem tika vērtīgas balvas: regulējamas 
metinā�anas maskas, komplekti metinā�anai un grie�anai, 
dro�ības vārsti dro�am darbam.

�ogad maija beigās tika svinēta 5. gadskārta kop� populārās 
metinā�anas aizsarggāzes MISON® uzsāka uzvaras gājienu 
Latvijas tirgū. Tās ir AGA patentēts produkts, ko izmanto 
metinā�anā. 
MISON® grupas aizsarggāzes  ir  ievērojamas ar augstiem 
kvalitātes rādītājiem metinā�anā un saudzīgu attieksmi pret 
lietotāja veselību un apkārtējo vidi. �obrīd MISON® aizsarggāzes 
sastāda vairāk kā 85% no visām AGA realizētajām argona 
aizsarggāzēm.  

Pasākumā pulcējās vairāk nekā 40 MISON® VIP klientu, kuri 
izvēlēju�ies �īs aizsarggāzes un izmanto tās savā darbā jau ilgu 
laiku. 

Vasarīgās dienas laika apstākļu lutināts, kuplais domubiedru 
pulciņ� aktīvi un omulīgi izbaudīja atpūtu un svētku mielastu. 

Tikko sanāku�ie viesi klausās pasākuma atklā�anas runu

Pasākumā varēja izmēģināt visda�ādākās atrakcijas vai arī vienkār�i patērzēt par 
sev svarīgām lietām



Akcija 
MISON® - pārbaudīts sabiedrotais



Izdevējs AGA SIA.
Katrīnas iela 5, LV 1045, tālr. 7023900, fakss 7023901
E-mail: aga@lv.aga.com, www.aga.lv
Atbildīgā par izdevumu K. Laiviņa.
Datorsalikums un druka - SIA �Jelgavas tipogrāfija�
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Metinā�anas rokasgrāmata, kurā apkopota pilnīgākā informācija par 
iekārtām, materiāliem, svarīgākajām MIG/MAG metinā�anas niansēm. 

Interesēties AGA SIA birojā, Rīgā, Katrīnas ielā 5, 
tālrunis uzziņām - 8005005. Cena 9 Ls. 

Jaunums!


