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PROJEKTS NOSLĒDZIES! 

 

LU Materiālu mehānikas institūta darba grupa. (Foto: Toms Grīnbergs / publicitātes) 

 

LU Materiālu mehānikas institūta zinātniskais personāls (vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie 

asistenti, tehniskais personāls), t.sk., doktoranti un studenti, izstrādājuši zināšanu apkopojumu, kas 

balstās uz literatūras pārskata, eksperimentāliem un teorētiskiem datiem. Tas iekļauj: 

- viegli pielietojamu bezmaksas programmatūru daudzslāņu nanomodificētu poliolefīnu izstrādājumu 

ekspluatācijas īpašību analītiskiem aprēķiniem; 

- dažādu “tīru” un nanomodificētu komerciāli pieejamu polietilēna un polipropilēna prečzīmju īpašību 

datu bāzi; 



 
 

 

- vadlīnijas, kas veidotas no literatūras, standartu un patentu pārskata, nanomodificētu poliolefīnu 

īpašību eksperimentālo un modelēšanas datu apkopojuma un pielietošanas piemēriem. 

Plānotais projekta mērķis bija izstrādāt zināšanu apkopojumu nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu 

ekstrūzijas izstrādājumu ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām izveidei.  Projekta mērķis ir pilnībā 

sasniegts, jo visi plānotās aktivitātes un rezultāti ir izpildīti. Projekta realizācijas rezultātā ir izstrādāts 

apkopojums, kas ietver aprēķinus, t.sk., metodiku, (no viegli pielietojamas un bezmaksas 

programmatūras daudzslāņu nanomodificētu poliolefīnu izstrādājumu ekspluatācijas īpašību 

analītiskiem aprēķiniem) un dažādu komerciāli pieejamu nanomodificētu polietilēna/ polipropilēna 

prečzīmju īpašību datu bāzes, kā arī vadlīnijas gala lietotājiem, iekļaujot literatūras, standartu un patentu 

pārskatu, nanomodificētu poliolefīnu īpašību eksperimentālo un modelēšanas datu apkopojumu un 

pielietošanas piemērus. Apkopojums ir balstīts uz poliolefīnu (polietilēna un polipropilēna) pildītu ar 

dažādām nanopildvielām ekspluatācijas īpašību eksperimentālo izpēti, kā rezultātā tika iegūts zināšanu 

apkopojums daudzslāņu ekstrūzijas produktu vajadzīgo ekspluatācijas īpašību iegūšanai caur 

nanopildvielas satura optimizāciju slāņos. Zinātniskās grupas izstrādāto apkopojumu var izmantot 

dažādu rūpniecības jomās poliolefīnu ekstrūzijas produktu ilgizturības uzlabošanai un to efektīvākai 

izmantošanai konkrētiem pielietojumiem.  
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water diffusion in epoxy resin filled with various carbon nanoparticles.” The 18th European 
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Visas zemāk minētās darbības ir realizētas un plānotie iznākuma rādītāji sasniegti: 

• Literatūras, patentu un standartu atskats 

• Ekstrūzijas tehnoloģijas pielāgošanās paraugu izgatavošanai; paraugu izgatavošana 

eksperimentālām pārbaudēm. 

• Nanomodificētu poliolefīnu pamatīpašību eksperimentāla izpēte. 

• Daudzslāņu poliolefīnu izstrādājumu mehānisko un siltumfizikālo īpašību modelēšana. 

• Zināšanu apkopojuma izstrāde un verifikācija 

• Zinātnisko publikāciju un konferenču rakstu sagatavošana 

Projekts tika īstenos no 01.03.2017 līdz 29.02.2020. 
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