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Pārskata periodā no 01.01.2019 līdz 31.05.2019. projekta darba grupa ir paveikusi sekojošo: 

1. Ekstrūzijas tehnoloģijas pielāgošanās paraugu izgatavošanai; paraugu izgatavošana 

eksperimentālām pārbaudēm. 

Turpināts eksperimentālais darbs ar ekstrūzijas tehnoloģiju paraugu izgatavošanu. Pielietotas dažādas 

tehnoloģijas, kā PE plēves paraugu sagatavošana elektrovadāmības noteikšanai atkarībā no pildvielas 

daudzuma, PE plēves paraugu sagatavošana elektrovadāmības noteikšanai atkarībā no materiāla 

izgatavošanas veida, nomērītas plēves, kas ir izveidotas no valcētām un ekstrudētām granulām.  

Projekta darba grupas dalībnieki divas reizes apmeklēja JSC "Komex" (Lietuva), iepazīstinot klātesošos 

ar projekta rezultātiem, veicot papildus eksperimentālos pētījumus un ieguva jaunas zināšanas paraugu 

izstrādē no polietilēna un polipropilēna pildītu ar dažādām nanodaļiņām, kuras turpmāk izmantos 

paraugus izstrādes procesā. 

2. Nanomodificētu poliolefīnu pamatīpašību eksperimentāla izpēte. 

Turpināts eksperimentālais darbs. Šļūdes datu apstrāde un paraugu testi. Turpināti novecošanās 

eksperimenti ar iepriekš iegūtajiem paraugiem. Turpināts eksperimentāls darbs ar divu veidu PP un 

HDPE materiālu. Paraugu testēšana un datu apstrāde. Industriālā PE plēves elektrovadāmības noteikšana 

atkarībā no izgatavošanas virziena. Paraugi izgriezti gareniski un perpendikulāri ekstrūzijas virzienam. 

Mērījumu datu apkopojums. Pēc mērījuma datiem, un pēc mazākās standartnovirzes tika izvelēti paraugi 

testēšanai. 

3. Daudzslāņu poliolefīnu izstrādājumu mehānisko un siltumfizikālo īpašību modelēšana. 
 

Veikta cauruļu mehānisko pārbaužu standartu piemeklēšana un analīze. Papildus apgūta un analizēta 

industriālo cauruļu ražotāju testēšanas un sertifikācijas pieredze. Izstrādāta cauruļu paraugu 

izgatavošanas un izmēģinājumu programma. Izvēlēti divi pamata izmēģinājumi: lāpstiņveida paraugu 

stiepes izmēģinājumi; gredzenveida paraugu stīvuma un elastīguma radiālas spiedes izmēģinājumi. 

Sākts darbs pie Mathematica faila modifikācijas, lai izvadītu mitruma koncentrāciju šajās plaknēs. 

 
 

4. Zināšanu apkopojuma izstrāde un verifikācija.  

 

Knowledge KIT projektēšana un ar to saistītie programmēšanas darbi. KIT projektēšana: Formulas 

pievienošana moduļa aprēķina kodā priekš lineārā termiskā paplašinājuma koeficienta. Lietotāja formas 

mainīšana pēc pieprasījumiem. “Knowledge KIT” programmatūras datubāzes rediģēšana un 

papildināšana ar informāciju par materiāliem un tām īpašībām. Uzsākts eksperimentālais darbs ar 

paraugu īpašību noteikšanu un testēšanu. Darbs ar paraugiem no daudzslāņu izstrādājumiem 

nanomodificētiem poliolefīniem. 



 
 

 

5. Zinātnisko publikāciju un konferenču rakstu sagatavošana. 
 

Turpināts darbs pie zinātnisko rakstu sagatavošanas. Pārskata periodā iesniegts un apstiprināts 

zinātniskais raksts "Anomalous water diffusion in epoxy/carbon nanoparticle composites”.  

 

Tā pat pārskata periodā publicēta zinātniskais raksts - monogrāfija. Andrey Aniskevich, Tatjana 

Glaskova-Kuzmina, zinātniskais raksts "Effect of moisture on elastic and viscoelastic properties of fibre 

reinforced plastics: retrospective and current trends", Creep and Fatigue in Polymer Matrix Composites. 

eBook ISBN: 9780081026021, Paperback ISBN: 9780081026014, Woodhead Publishing, 2019, 586 p. 

 

Pārskata periodā papildus sagatavotas un iesniegtas tēzes/ abstrakti: 

1) DEVELOPMENT OF VISCOPLASTIC STRAINS DURING CREEP IN 

POLYPROPYLENE/CARBON NANOTUBE COMPOSITES  

(O. Starkova, K. Aniskevich, J. Sevcenko, O. Bulderberga, A. Aniskevich), Composites 2019 – 7th 

ECCOMAS thematic conference on The Mechanical response of Composites  

 

2) CREEP OF POLYETHYLENE FILLED WITH MULTIWALL CARBON NANOTUBES  

(Starkova O., Sevcenko J., Stankevich S., Bulderberga O., Aniskevich A.), VIII International 

Conference "Deformation and fracture of materials and nanomaterials" Russia, Moscow, 19-22 

November, 2019 
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