
LU PMI galvenie pētījumu virzieni :

- materiālu deformēšanās un sabrukuma 

teorētiskie un eksperimentālie pētījumi,

- kompozītu konstrukciju mehānika,

- skaitliskās aplēses metodes un 

optimizācija,

- materiālu ilglaicīgās pretestības 

prognozēšana    un apkārtējās vides faktoru 

ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām,

- materiālu īpašību nesagraujošās pārbaudes 

metodes.

.

Moderno materiālu un konstrukciju izveides un pētīšanas metodes



Materiāli



Vēja ģenerātoru stiklaplasta spārnu 

aplēses

ES JOULE projekts Sporta kamaniņu mehānisko īpašību un 

aerodinamikas aprēķini

Sadarbībā ar LKS federāciju



 

EUREKA projekti EUROSPRING un EUROBOGIE



- celtniecības konstrukciju un to fragmentu novecošana, 

- metāla armatūras korozija agresīvas vides ietekmē,

- nepareizi projektētas konstrukcijas, 

- nepareiza ekspluatācija, 

- konstrukcijas ekspluatācijas slodzes maiņa,

- esošās konstrukcijas pārbūve un pielāgošana jaunām vajadzībām, 

- vēsturisku būvju restaurācija. 

Kompozītmateriālu pielietojums būvniecībā :

- kā tērauda armatūras aizvietotāju īpaši 

agresīvās vidēs, 

- kā pamatelementu dažādu ekskluzīvu celtņu 

būvniecībā,

- kā materiālu esošo betona vai koka konstrukciju

remontam vai pastiprināšanai. 



Polimēru mehānikas institūts piedalās FIB (Federation

Internationale du Beton) ietvaros izveidotajā darba grupā

TG 9.4 ar mērķi izstrādāt pirmo variantu vienotām

normām kompozītu pielietošanai dažādu

būvkonstrukciju pastiprināšanā.

Sadarbībā ar Zviedrijas Būvnieku asociāciju un

Čalmeras universitāti ir veikta virkne teorētisku un

eksperimentālu pētījumu par ar kompozītmateriālu

pastiprinātu betona kolonnu

stiprību un noturību.



Pastiprināta betona mehāniskās īpašības
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ES projekts PreCarBi



Latvijā ražots bioputuplasts



Polimērbetons

Produkcija:

• Ietvju seguma plāksnes

• Betona bloki

• Ielu/trotuāru apmales

• Lietus notekūdeņu teknes

• Laukuma seguma bloki

Izejvielas:

• Inertā pildviela: smiltis, grants, 
smalcināts stikls un citi līdzīgi materiāli

• Termoplastiskā saistviela: PET, 
polietilēns un citi

Priekšrocības

• Ekonomiski izdevīga polimēratkritumu 
pārstrāde 

• Vienkārša izejmateriālu pagatavošana 

• Nav nepieciešams mazgāt, sasmalcināt, 
žāvēt vai granulēt polimēratkritumus 

• Periodiski nepārtraukts process



Ar kompozītmateriālu pastiprināts saplāksnis

- izveidots ar stiklaplastu pastiprināta saplākšņa 
modelis

- sagatavota virkne rekomendāciju uzlabotā saplākšņa 
ražošanas tehnoloģijai

- izgatavota un pārbaudīta pastiprinātā saplākšņa 
eksperimentālā partija

Priekšrocības

• Iespējams samaziņāt saplākšņa svaru, 
saglabājot tā mehāniskās īpašības

• Iespējams saplākšņa ražošanā izmantot 
koksnes atkritumus

• Iespējams ražot vizuāli jaunu produkciju



Konstrukciju materiālu mehāniskās testēšanas laboratorija

Akreditētas laboratorijas statuss kopš 2000.g. 6. decembra

Darbības sfēra

Materiālu un konstrukciju mehāniskā testēšana

Testējamie objekti

- metāliskie materiāli, t. sk. lokšņu tērauds, tērauda   
velmējumi, auksti velmētas stieples, aku lūku 
pārsedzes u.c.;

- polimērie un kompozītie materiāli, t. sk. izstrādājumi 
no stiklaplasta un gumijas;

- keramiskie materiāli, izstrādājumi no betona un 
dzelzsbetona, t. sk. sienu bloki, bruģakmeņi, 
pārseguma plātnes, ķieģeļi u.c.



Konstrukciju materiālu mehāniskās testēšanas laboratorija

Laboratorija piedāvā konsultācijas un dažādu 

materiālu un konstrukciju nestandarta pārbaudes

Laboratorija piedalās dažādu ekspertīžu veikšanā



Cietības aprēķini:

Sadarbībā ar Latvijas institūtiem veikti 

mikrocietības mērījumi dažādiem materiāliem.

Attēlā redzama mēriekārtas dimanta piramīdas 

forma un tās nospiedums.

Vikersa metode mikrocietības 

noteikšanai



Infūzijas metode





Materiāla izveidošana





Infūzijas metode



Polimēri un kompozītmateriāli

Augsti īpatnējie mehāniskie 

raksturlielumi (stiprība, stingums)

Polimēru nanokompozīts  (NK) –

vismaz divu komponenšu materiāls, 

kurš sastāv no polimēra saistvielas un 

pildvielas ar raksturīgo 

izmēru no 1 līdz 100 nm kaut vienā dimensijā



Oglekļa nanocaurulītes

dažādos palielinājumos

Pielieto nanokompozītu izveidē 

kā pildvielu

platums ~9.5 nm garums 

~1.5 mm



EKSPERIMENTI 

Suspensiju pagatavošana acetonā 

Nanocaurulīšu saturs c = 0.05% pēc masas



Suspensiju pagatavošana acetonā 

Nanocaurulīšu saturs c = 0.05% pēc masas



Suspensijas ar nanocaurulītēm 

zem mikroskopa

Acetonā

N,N - Dimetilformamīdā

Hloroformā

Ūdenī



c = 0.08% c = 0.01% 

Labi un slikti iemaisītas nanocaurulītes



Sitienjūtīgie materiāli

Pirms sitiena

Pēc sitiena



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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