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Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts (LU

PMI) ir dibināts 1963.g. kā neatkarīga Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas (LZA) zinātniskā iestāde. Tas tika

izveidots uz Arhitektūras un celtniecības institūta,

Automātiskas un mehāniskas institūta un Rīgas

politehniskā institūta Plastiskuma problēmu laboratorijas

bāzes. Tā dibinātājs un pirmais direktors bija Latvijas

Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Aleksandrs

Mālmeisters.

Institūts 1997.g tika iekļauts Latvijas Universitātē kā

juridiski neatkarīga organizācija.

Institūta vēsture
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Institūta direktors

Egils Plūme

Dr. Sc. Ing.

Zinātņu padomes priekšsēdētājs

Juris Jansons

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais
loceklis, Dr.habil.sc.ing

Institūta vadība



Galvenie pētniecības virzieni

1. Materiālu un konstrukciju integritāte

– Stiprība, sabrukums, nogurums (ieskaitot saliktā slogojuma vēsturi).

– Noguruma ilgizturības prognozēšana un paātrinātās pārbaudes.

– Starpslāņu un slāņu bojājumu un sabrukuma mijiedarbība un secība kompozītos.

– Slāņainu materiālu atslāņošanās.

– Kompozīti civilajā celtniecībā un infrastruktūrā. Stiegrotas plastmasas betona konstrukcijās.

Polimēru kompozīti konstrukciju atjaunošanā. Polimēri betonā.

2. Deformatīvās īpašības

– Eksperimentālie un teorētiskie pētījumi par polimēro  nanokompozītu mehāniskās un termofizikālās 

īpašības. Mitruma un temperatūras īpašības apstākļos.

– Polimēr un kompozītu struktūra un sastāvdaļu īpašības. Polimēru materiālu īpašības. Pildvielu un 

stiegru īpašības. Dalījuma virsmu loma.
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Galvenie pētniecības virzieni

3. Materiālu ilglaicīgās īpašības

– Polimēru kompozītmateriālu deformatīvo īpašību prognozēšana, balstoties uz zināmām to sastāvdaļu īpašībām 

ņemot vērā materiālu novecošanos paaugstinātas temperatūras un mitruma iedarbībā.

– Polimēru un kompozītmateriālu šļūdes modelēšana dažāda līmeņa mehānisko slodžu. Mitruma un temperatūras 

iedarbībā, balstoties un temperatūras‒laika, sprieguma‒laika im mitruma‒laika analoģiju principiem.

– Kompozītu pašdziedēšana izmantojot vienvirziena kanāla sistēmu, kas pildīta ar bināru dziedējošu vielu sastāvošu 

no saistvielas un cietinātāja, un kas ir iepriekš izveidota kompozītos.

– Kompozītmateriālu statisko pārbaužu zinātnisko pamatu izstrādāšana dažādiem slogojuma veidiem, ņemot vērā šo 

materiālu īpašības.

– Slāņainu un 3D stiegrotu kompozītu standarta un nestandarta statisko pārbaužu praktiskā realizācija..

– Analītisku inženiermedožu izstrāde kompozīto elementu sprieguma‒deformāciju stāvokļu aplēsei, ņemot vērā to 

fizikāli mehānisko īpašības..

– Projektēšanas pamatu iestrāde kompozītiem spararatiem, pievēršot uzmanību to statiskai un dinamiskai uzvedībai.

– Enkurojumu izveidošana efektīvai stiepes slodžu pārnesei uz augstas stiprības stiegrojuma stieņiem un zinātnisko 

pamatu izstrādāšana pultrūdētu profilmateriālu pielietošanai civilajā celtniecībā.
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Galvenie pētniecības virzieni:

Ilglaicīga deformācija 

prognozēšana

Nanomodificētu 

kompozītu matricas ar 

uzlabotām īpašībām

Apkārtējās vides ietekme 

uz deformējamību

Darinājumu no pārstrādātām 

plastmasām

Kompozīti ar 

bojājumu indikāciju

Stiegrotu polimērmatricu 

kompozītu tehnoloģija

Kompozītu ilglaicīgās 

šļūdes modelēšana

Profilētu satvērēju 

izstrādāšana Enkuri ar aizlējumu 

un ķīļveida ieliktņiem

Pašdziedejoši kompozīti

Galvenie pētniecības virzieni
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Galvenie pētniecības virzieni

Matrica, stiegra

Slānis

Slāņains materiāls

Mikromehānika

Makromehānika

Struktūras līmenis:

Konstrukcija

Struktūranalīze

Pielietojamā teorija:



Laboratorijas

• Materiālu un konstrukciju integritātes laboratorija Prof. V.Tamužs

• Materiālu deformatīvo īpašību laboratorija Prof. R.Maksimovs

• Materiālu ilglaicīgo īpašību laboratorija Dr.hab.ing. J.Jansons

• Materiālu pētniecības informācijas tehnoloģijas

laboratorija Dr.hab.ing. V.Štrauss
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Personāls

• Kopskaits 70

– Zinātniskais personāls

• Habilitētie zinātņu doktori 5

• Zinātņu doktori 21

• Asistenti 7

– Studenti 5

– Tehniskais personāls 25

– Administrācija 7
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Materiāli
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 Tīras polimēras matricas: 

termoreaktīvi sveķi: epoksīds, poliesters, vinilesters, utt.; 

termoplastiski sveķi: poliamīdi, poliimīdi, PEEK, PoM, utt.;

elastomeri.

 Polimēri, kas pildīti ar daļiņām un stiegrām, tanī skaitā 

nanokompozīti un “zalie” kompozīti.

 Polimērbetons

 Stiegrotas plastmasas (GFRP, CFRP, AFRP) dažādiem 

pielietojumiem.

 Pultrudēti stieņi un profili.



Pārbaudes iekārtas

• Servohidrauliska pārbaudes sistēmas MTS 809.40 un MTS 5T. Materiālu 

statiskās un noguruma pārbaudes stiepe, spiedē, bīdē, liecē un vērpē.

• Hidrauliska prese IPS-500, kas modernizēta ar funkcionālām ierīcēm. Nominālā 

slodze 5 MN, Paraugu maksimāli pieļaujamās dimensijas spiedes pārbaudes: 

garums 3500 mm; šķērsgriezums 600×600 mm; bīdes laukuma garums 2000 mm.

• Elektromehāniska pārbaudes mašīna Zwick 2.5 kN. Materiālu statiskās  

pārbaudes stiepe, spiedē, bīdē, liecē un vērpē.

• Šļūdes pārbaudes mašīnas ZST2 un ZST3. Materiālu statiskās un noguruma 

pārbaudes stiepe un spiedē.

• Termiskā analīze.

• Siltuma kamera.

• Siltumvadāmības analīze.

• Optiskā mikroskopija.

• Rentgenogrāfiskā analīze.

• Mikrocietība.
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Pārbaudes iekārtas
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Pārbaudes sistēma MTS 809.40 (500 kN) Pārbaudes sistēma MTS 809.40 (5000 kN)



Pārbaudes iekārtas
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Ilgtermiņa šļūdes pārbaudes mašīnas



Pārbaudes iekārtas
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Īstermiņa šļūdes pārbaudes ierīce



Pārbaudes iekārtas
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Universālā pārbaudes mašīna ZWICK 2.5



Pārbaudes iekārtas

18
Termiskā analīze : TMA un DMTA (Mettler).



Aktivitātes (1963-2013)

• Publikācijas:

• Monogrāfijas 50

• Grāmatas 22

• Rokasgrāmatas 4

• Termiņu vārdnīcas 2

• Disertācijas 146

• Izgudrotāja sertifikāti un

patenti 278

• Organizētas MCM konferences 16

in 2012:

• Zinātniskie raksti 12

• Konferenču tēzes 7

• Konferenču referāti 12

• Patenti 1
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Izglītība

Institūts piedalās šādās

apmācību un promociju programmās:

• Fizikas un mehānikas specialitātes 

bakalauru un maģistru sagatavošanā;

• Zinātņu doktoru sagatavošanā cietvielu 

mehānikā, polimēru un kompozītu 

mehānikā, materiālzinātnē (polimēri un 

kompozīti).
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Starptautiskie 

pētniecības projekti

• EC project JOULE-CT920085 “Development of Advanced Blades 

for Integration into Wind Turbine Systems”, 1994-1996 (supervisor V. Tamužs);

• EC 6th Framework Integrated Project FlexiDis (Flexible Displays), 

2004-2008, contract number 004354 (supervisor J. Andersons);

• EUREKA project EU-3446 "High-Quality Building Materials 

From Waste", 2005-2007 (supervisor V. Leitlands);

• EC 6th Framework Integrated Project "PreCarBi" (coordinator Cranfield University, GB), 

2006-2009 (supervisor V. Tamužs).

• 1 European Social Fund (ESF) and 6 European Regional Development Fund (ERDF) 

Projects (2010-2013)
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Starptautiskā sadarbība

• Chalmers University of Technology (Sweden)

• Pennsylvania State University (USA)

• Lulea University Division of Polymer Engineering (Sweden)

• Voronezh University (Russia)

• RISO Material Department (Denmark)

• V. A. Bely Metal-Polymer Research Institute  NAS of Belarus (Belarus)

• South Ural State University (Russia)

• University of Naples, Institute for Composite and Biomedical Materials (Italy)

• Research Centre for Energy, Environment and Technology (Spain)

• Kielce Technical University (Poland)

• University of Porto (Portugal)

• 3TEX, Inc. (USA)

• University of Patras (Greece)

22



LU PMI radīta programmatūra
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LamAn

Laminate Analysis Program

Laminātu analīzes programma

LiTiP

Laminate Fatigue Life Time Prediction

Laminātu noguruma ilgizturības prognozēšana

StiReL

Stiffness Reduction of the Laminates

Laminātu stinguma degradācija

MPSorp

Moisture Concentration Field Calculation in a Multilayered Plate

Mitruma koncentrācijas aprēķini daudzslāņu plātnē

http://www.pmi.lv/soft/litip/index.htm
http://www.pmi.lv/soft/laman/index.htm
http://www.pmi.lv/soft/mpsorp/index.htm
http://www.pmi.lv/soft/stirel/index.htm


Starptautiskais zinātniskais ţurnāls

“Mechanics of Composite Materials”

Iznāk reizi divos mēnešos kopš 1965.g (līdz 1979.g

saucās Polymer Mechanics).

Sākot ar pašu pirmo numuru, tas ir tulkots angļu valodā,

un tagad  to izdod Springer Science+Business Media, 

Inc.

Ţurnāls tiek citēts:

Academic OneFile, Academic Search, Chemical Abstracts Service (CAS), ChemWeb, 

CSA, Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, 

Earthquake Engineering Abstracts, EBSCO, EI-Compendex, Engineered Materials 

Abstracts, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, INSPEC, Journal Citation 

Reports/Science Edition, Materials Science Citation Index, OCLC, Polymer Library, 

ProQuest, Reaction Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), 

SCOPUS, Summon by Serial Solutions, VINITI - Russian Academy of Science.
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Starptautiskais zinātniskais ţurnāls

“Mechanics of Composite Materials”

Ţurnāls publicē oriģinālus eksperimentālus un teorētiskus pētījumus par

kompozītmateriālu, kā ari matricu un stiegru īpašībām un uzvedību. No šiem

pētījumu virzieniem akcents tiek likts uz šādām tēmām:

– kompozīto materiālu sabrukums un nogurums;

– kompozīto materiālu un konstrukciju optimālās projektēšanas metodes;

– ilglaicīgo īpašību prognozēšana;

– novecošanas problēmas un nesagraujošas pārbaudes;

– tehnoloģijas mehānikas aspekti;

– kompozīti civilajā celtniecībā un infrastruktūrā;

– nanokompozītu mehānika;

– biomehānika.

Valodas: krievu un/vai angļu.
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Starptautiskā konference

“Mechanics of Composite Materials”

• Kopš 1965.g, institūts ir noorganizējis 16 konferences par kompozītmateriālu mehāniku.

• Parasti konferencē piedalās 200 zinātnieku, to starpā daudzi no bijušās PSPS valstīm.

• Konferences zinātniskā programma sastāv no plenāriem ziņojumiem, kā arī mutiskiem 

un stendu referātiem. 

• XVII konference notika 2012.g no 28.maja līdz 1.jūnijam.

• XVIII konference ir  izsludināta  2014.g no 2. līdz 4.jūnijam
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Starptautiskā konference

“Mechanics of Composite Materials”

Organizē un atbalsta:

– Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas 

institūts 

– Latvijas Zinātņu akadēmija 

– Latvijas Zinātņu padome 

– Latvijas Nacionāla mehānikas komiteja 

– Rīgas Tehniskā universitāte 

– Ţurnāls “Mechanics of Composite Materials”

– Centre Composite
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Zinātniskās tēmas:

1. Sastāvdaļu struktūra un īpašības

2. No laika un apkārtējās vides atkarīgās īpašības un ilgizturība

3. Stiprība, sabrukums, bojājumu un nogurums

4. Kompozītu konstrukcijas

5. Tehnoloģijas mehāniskie aspekti

6. Kompozīti civilajā celtniecībā un infrastruktūrā

7. Biomehānika

8. Kompozīto materiālu pielietošana aeronautikā un kosmosā

Starptautiskā konference

“Mechanics of Composite Materials”



Kontakti

23 Aizkraukles iela, Rīga, LV-1006, Latvija

Tāl.: +371-67551145, Fakss: +371-67820467

E-pasta: polmech@pmi.lv

Pateicība:

ERAF Projekts Nr. 2010/0201/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/005

“Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru 

kompozītmateriālu fiziskās-mehāniskās pētniecības jomā”
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

mailto:polmech@pmi.lv

