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A. Mālmeistera 100.jubilejai veltītās starptautiskās konferences hronika 

Ar ievadvārdiem konferences atklāšanā uzstājās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
akadēmiķis J. Ekmanis. Viņš atzīmēja akadēmiķa A. Mālmeistera lielo ieguldījuma zinātnes 
attīstībā kopumā. No. 1970. līdz 1984.g. A. Mālmeisters vadīja Latvijas Zinātņu akadēmiju, 
būdams tās prezidents visilgāk no visiem bijušajiem prezidentiem. Bez tām, A. Mālmeisters  ir 
devis lielu personīgu ieguldījumu jaunā materiālu mehānikas virziena − polimēro un kompozīto 
materiāli mehānikas − attīstībā.  Šinī nozarē viņš ir veicis vairākus oriģinālus zinātniskus 
pētījumus. A. Mālmeisters bija Polimēru mehānikas institūta organizētājs, tā pirmais direktors un 
pastāvīgo zinātniskais vadītājs. 
 Akadēmiķis V. Tamužs, iesākdams savu referātu, kas bija veltīts A. Mālmeistera 
zinātniskās darbības rezultātu analīzei, īsi izklāstīja viņa biogrāfiju. 1953.g. A. Mālmeisters 
formulēja savu lokālo deformāciju teoriju, kas bija domāta, lai aprakstītu plastisku materiālu 
deformēšanos salīkta slogojumā. 1957.g. viņš  apkopoja savus pētījumus par betonu monogrāfijā 
"Упругость и неупругость бетона" un uz tas pamata 1958.g. aizstāvēja doktora disertāciju. No 
1961. līdz 1963g. A. Mālmeisters bija Rīgas politehniskā institūta rektors, bet no 1963g. − jauna 
institūta, Latvijas ZA Polimēru mehānikas institūta, direktors, kur viņš vadīja arī reoloģijas 
laboratoriju. Akadēmiķis A. Mālmeisters bija arī žurnāla „Механика композитных 
материалов” (no 1965. līdz 1979g. ‒ “Механика полимеров’) dibinātājs un tā ilggadīgs 
galvenais redaktors. A. Mālmeisters iniciēja arī Vissavienības un vēlāk starptautisku konferenču 
noturēšanu kompozīto materiālu mehānikas jomā. Šīs konferences ir ieguvušas starptautisku 
atzinību. 1965g. viņš pirmais aprakstīja ortotropu kompozītu stiprības virsmu ar tenzorialu 
polinomu un izstrādāja metodi tā koeficientu noteikšanu. A. Mālmeisters ir plaši pazīstamu 
monogrāfiju un zinātnisko rakstu autors. Viņš ir izveidojis spēcīgu zinātnisko skolu kompozīto 
materiālu mehānikas, biomehānikas un čaulu konstrukciju jomā. 

Konferences zinātniskās programmas ietvaros tika nolasīti 10 pārskata ziņojumi, kuru 
autori bija zinātnieki no ASV, Zviedrija, Krievija, Baltkrievija un Latvija. 

Profesora K. Reifsnidera (Dienvidkarolinas universitāte, ASV) referāts bija veltīts 
bojājumu uzkrāšanās analīzei materiālos un konstrukcijās, balstoties uz to stāvokļa izmaiņām 
tipa slogošanā liecē. Šīs izmaiņas tika reģistrētas, izmantojot elektroķīmiskās impedances 
spektrogrāfijas metodi. Referents parādīja, ka impedance (īpatnējā pretestība kā ierosmes 
frekvences funkcija) ir materiāla īpašība, ko iespējams izmantot kā materiāla stāvokļa mēru. Ir 
noskaidrots, ka mikrobojājumu izvietojums epoksīdos stiklplastos būtiski atspoguļo daudzus 
impedances parametrus, kuri ir jutīgi pat pret ļoti nelielu bojājuma pakāpi. Iegūtie rezultāti ļauj 
cerēt, ka materiālu īpašību degradāciju ilglaicīga noguruma slogojuma laikā būs iespējams 
kvantitatīvi aprakstīt uz paliekoša plastiskuma palīdzību, kura aprakstīšanai savukārt var 
izmantot impedances maiņas pie augstām un zemām frekvencēm. 
 Profesoru A. A. Kuļkova, A. B. Mitkeviča, V. L. Strahova, un V. Kaledina (ЦНИИСМ, 
Krievija) referātā tika aplūkota termomehānisko procesu matemātikā modelēšana stiegrotos 
materiālos un konstrukcijas, kas pakļautas ekstremālam termiskam slodzēm. Ir noskaidrots, ka 
telpisku daudzelementu rāmi ir iespējams modelēt praktiski visas būvkonstrukcijas. 
Vienādojumu sistēmu, kas apraksta uzdevuma termisko daļu, var atrisināt ar galīgo diferenču 
metodi, bet tā statisko daļu − ar galīgo elementu metodi . Ir izveidots skaitļošanas programmu 
komplekss, kas realizē izstrādāto algoritmu uzdevuma risināšanai. Ir veikta šī kompleksa 
testēšana, kā piemēru izmantojot reālu Maskavas inženierbūvi. 
 Profesores J. Gorbatkinas un V. G. Ivanovas-Mumžijevas (RZA Fizikālās ķīmijas 
institūts, Krievija) referāts bija veltīts dispersi pildītu epoksīda sveķu adhēzijai pie cietiem 
ķermeņiem. Ir noskaidrots, ka adhēzijas stiprība ir atkarīga no tā, cik daudz saišu ir izveidojies 
starp saistvielu un pildvielas daļiņām , kāda ir šo saišu daba, un kāda ir starpfāžu slāņa struktūra 
un īpašības. Tieša pēdējais faktors var veicināt adhēzijas stiprības pieaugumu. Šo stiprību 
eksperimentāli nosaka, izvelkot stiegras no matricas, kurā tās iegremdētas. Ir izpētītas dažādu 
veidu dispersas pildvielas: aerosils, māli, Al2O3 pulveris, sodrēji, un oglekļa nanocaurulītes. 
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Eksperimentālā ceļā ir atrasta nelineāra sakarība starp adhēzijas stiprību un pildvielas saturu. Par 
pildvielu izmantojot aerosila daļiņas, adhēzijas stiprību izdevās paaugstināt par 25%, bet oglekļa 
nanocaurulītes nekādu adhēzijas stiprības pieaugumu nedeva. Pētījuma parādīja, ka ar dispersām 
pildvielām ir iespējams paaugstināt polimēro saistvielu saķeršanas stiprību ar cietiem 
ķermeņiem. 
 Profesoru J. Vārnas (Lulea tehnoloģijas institūts, Zviedrija) un R. Talreijas (Teksas A&M 
universitāte, ASV) ziņojumā tika stāstīts par jaunu pieeju kompozītu ilgizturības analīzei un 
prognozēšanai, ņemot vērā ari bojājumu veidošanās mehānismus (stinguma un stiprības 
degradāciju). Metodes pamatā ir materiāla struktūras daudzlīmeņu (mikro-, mezo un 
makrolīmeņu) modelēšana. Tika aplūkoti dažādu veidu bojājumi kompozītos: plaisas, starpfāžu 
saķeres zudums, saslāņošanās, stiegru pārrāvumu. Bojājumu aprakstīšanai kompozītos ir 
izmantoti gan vektori, gan tenzori, lai ņemot vērā dažāda veida bojājumus, ir izveidoti vairāki 
matemātiski modeļi un veikti eksperimentāli pētījumi, lai noteiktu šiem modeļiem nepieciešamos 
materiāla struktūras parametrus. Izstrādāto metožu pielietojamība tika demonstrēta ar ortogonāli 
stiegrota [0°/90°] kompozīta piemēru, prognozējot tā īpašību izmaiņu bojājumu uzkrāšanās 
rezultātā. 
 Akadēmiķis K. Rocēns, ar līdzautoriem V. Goremikinu un J. Šliseru (Rīgas tehniskā 
universitāte, Latvija) iepazīstināja klausītājus ar dažām racionālām kompozītmateriālu 
konstrukcijām. Referents aplūkoja dažādas metodes konstrukciju īpatnējās stiprības un 
nestspējas paaugstināšanai. Šinī ziņā visperspektīvākās ir hiperboliska paraboloīda veida, 
konstrukcijas, spiesti balststieņi, iepriekš nostieptas kopnes, slāņainas vantis un pultrūdētu 
kompozītu profili tiltu brauktuvēm. Klātesošajiem demonstrēja arī dažus projektēšanas piemērus 
ar konstrukcijām no nesimetriskiem slāņainiem kompozītiem, kas nodrošina konstrukcijām 
nepieciešamo virsmas liekumu. Tika apskatītas arī pultrūdētu kompozītmateriālu profilu 
racionālās shēmas un piedāvātas iekārto tiltu perspektīvās konstrukcijas ar iepriekš nostieptiem 
kabeļveida elementiem. Referāta noslēguma daļā tika izklāstīti daudsslāņu finiera projektēšanas 
pamatprincipi, kas jāņem vērā, lai iegūtu plāksnes ar vajadzīgo ģeometrisko formu. Šādas 
plāksnes izmanto autotreileru grīdām un sieņām. 
 N. K. Miškina, J. M. Pleskačevska, S. V. Šiļko (Metālkompozīto sistēmu institūts, 
Baltkrievija) referāts bija veltīts boimehāniskā un triboloģijā izmantojamo neviendabīgo 
materiālu mezomehāniskās analīzes problēmām. Ziņojuma ievadā S. Šiļko norādīja, ka daudzas 
progresīvas akadēmiķa А. Mālmeistera idejas, kas bija apsteigušas savu laiku, tagad tiek 
realizētas jaunos kompozītos materiālos. Referents uzklāstīja praksē izmantoto fizikālas 
mezomehānikas koncepciju, kas cita starpā balstās uz fraktālu analīze, un ilustrēja to ar dispersi 
pildītu materiālu (asfaltbetons) un trikotāžas darinājumu piemēriem. Runātājs pastāstīja arī, kā 
novērtēt dažādas telpiskas orientācijas defektu pašdziedēšanas efektu metāla pusfabrikāta 
izgatavošanas procesā ar nepārtraukta liešanu. Viņš minēja arī piemērus, kā tiek modelēta 
dažādu biomehānisko objektu − sirds un asinsvadu sistēmas, kaulaudu un muskuļu − mehāniskā 
uzvedība. Referents formulēja arī galvenos principus, kas jāievēro, lai mērķtiecīgi izvēlētos 
cilvēka treniņslodze un diagnosticētu viņa stāvokli treniņa procesā, un teikto ilustrēja daudziem 
piemēriem. 
 Profesora V. V. Kovrigas (POLIPLASTIC grupa, Krievija) priekšlasījuma tēma bija 
gāzes, ūdens un siltuma apgādē izmantojamo cauruļu izgatavošanas problēmas. Ir izprojektētas 
un izgatavotas dažāda diametra (no 20 līdz 6000 mm) caurules no sašūta polietilēna un 
polivinilhlorīda. Caurules ekspluatācijas zem iekšējā spiediena līdz 20 bāriem izgatavo no 
speciālas markas polietilēna bez stiegrojuma, bet caurules spiedienam līdz 40 bāriem ražo ar 
stiegrojuma slāni no organiskām šķiedrām, ko izveido ar slapjās uztīšanas metodi. Ar šo metodi 
izgatavo arī gofrētas stiegrotas liela diametra spiediena caurules. Referents savu ziņojumu 
ilustrēja ar lielu skaitu dažādu piemēru. 
 Profesors A. Krasnikovs (Rīgas tehniskā universitāte, Latvija) stāstījums bija veltīts ar  
tērauda stieplēm stiegrota betona mikromehānikas problēmām. Tika demonstrēti stiegrota betona 
uzvedības modelēšanas rezultāti, kas liecināja par tā augsto stiprība un plastisko deformēšanos 
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pēc plaisu izveidošanās. Ir iegūti eksperimentāli rezultāti par dažādas formas tērauda stiegru 
izvilšanu no betona modeļparaugiem, kā arī dati no reālu naturālu stiegrota betona siju 
pārbaudēm. Ir izstrādāta metode stiegrota betona izgatavošanai ar stiprību līdz 400 MPa, kuras 
pamatā ir nanotehnoloģija. Ir sākti pētījumi  par īsu stikla un oglekļa šķiedrieņu izmantošanu 
betona stiegrošanai. Galvenā vēl neatrisinātā problēma ir, kā panākt šķiedru vienmērīgu 
sadalījumu pa betona tilpumu. 
 Profesors J. Brauns (Latvijas lauksaimniecības universitāte, Latvija) savā referātā stāstīja 
par mehānisko un hidrotermisko konstrukciju projektēšanu no slāņainiem kompozītiem. Tās 
pamatā ir slāņainu materiālu teorija, kura tiek ņemta vērā materiālu elastības un termisko īpašību 
anizotropija, kas nosaka normālo un bīdes deformāciju un spriegumu mijiedarbības radītos 
efektus. Kā piemērs tika minēta tādu vēja ģeneratora lāpstiņu optimālā projektēšana, kas spēj 
piemēroties tiem pieliktajām slodzēm. Ir konstruētas pieļaujamo projekta parametru diagrammas. 
Kompozīta slānos esošo stiegru orientācijas ietekme uz materiāla mehāniskajām īpašībām tika 
ilustrēta ar fibrolita piemēru. 
 Profesors R. Tepflers (Čalmersa tehnoloģijas universitāte, Zviedrija) referēja par betona 
izgatavošanas tehnoloģijas jautājumiem un norādīja, ka viena no galvenajam problēmām augstas 
stiprības betona ražošanā ir tā porainības optimizēšana. Pildvielas daļiņu agregācijas process ir 
atkarīgo no cementa satura betonā, bet augsta agregācijas pakāpe izraisa tajā augstas spriegumu 
koncentrācijas. Referents detalizēti izklāstīja, kā izgatavo silikātbetonu un kādas ķīmiskas 
reakcijas notiek tā cietēšanas procesā. Viņš pieminēja arī, ka betona spiedes stiprība ir stipri 
atkarīga no ūdens un cementa daudzumu attiecības. Lai betona porainība būtu zema, šai 
attiecībai jābūt vienādai ar 0,4. Pētījumi ir parādījuši, ka porainību var samazināt, ievadot betonā 
mikrosilikātus, un superplastificējošas piedevas, ka arī pielietojot vibrotehnoloģiju. Ziņojuma 
galvenais secinājums: jo zemāka porainība, jo stiprāks un ilgizturēgāks ir betons. 

Konferences noslēgumā žurnāla „Механика композитных материалов” galvenais 
redaktors akadēmiķis V. Tamužs izteica pateicību referentiem par interesantajiem ziņojumiem ar 
jauniem zinātniskiem rezultātiem un to vispārinājumiem un ierosināja noformēt tos zinātnisku 
rakstu veida. Tie tiks publicēti speciālā akadēmiķim A. Mālmesteram veltīta žurnāla izlaidumā. 


