
 
 

 

Projekta “Nanomodificētu poliolefīnu daudzslāņu ekstrūzijas produktu 

izstrāde ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām “ pārskats par 2018.gada pirmo 

darbības kvartālu. 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/141 

 

Pārskata periodā projekta darba grupa ir paveikusi sekojošo: 

1. Literatūras, patentu un standartu atskats. 

Pārskata periodā turpināts darbs pie literatūras apskata izstrādes. Literatūras apskata sadaļas rediģēšana 

un papildinformācijas iekļaušana un avotu saraksta papildināšana. Izanalizēta un aprakstīta nanocauruļu 

atšķaidījuma polimerā metode, polimēru saistvielas samaisījuma metodes, apskatīta polimēru 

produkcijas izgatavošanas procedūra ar izpūšanas metodikas izmantošanu. 

Literatūras apskata papildināšana ar informācijas resursiem. Apskats tika papildināts ar informāciju par 

CNT, grafēna un CNT/grafēna kombināciju ražotājiem, tehniskām specifikācijām, kas ir pieejamas 

materiāliem. 

2. Ekstrūzijas tehnoloģijas pielāgošanās paraugu izgatavošanai; paraugu izgatavošana 

eksperimentālām pārbaudēm. 

Pārskata periodā turpinās eksperimentālie darbi. 

3. Nanomodificētu poliolefīnu pamatīpašību eksperimentāla izpēte. 

Pārskata periodā turpinās eksperimentālie darbi. Šļūdes mehānisko pārbaužu veikšana polipropilēna 

PP433 ELTEX paraugiem ar oglekļa nanopildījumu. Šļūdes deformācijas savākto datu apstrāde 

pildītiem ar nanooglekļa pildījumu polipropilēna PP433 ELTEX paraugiem. Grafisko diagrammu 

izstrāde. Turpināts darbs pie paraugu izstrādes. Polipropilēna PP433 ELTEX paraugiem ar oglekļa 

nanopildījumu elektriskas pretestības mērījumi. Elektriskas pretestības savākto datu apstrāde un 

grafisko diagrammu izstrāde. 

4. Daudzslāņu poliolefīnu izstrādājumu mehānisko un siltumfizikālo īpašību modelēšana. 

 

Turpināta polimēru šļūdes modelēšana pēc zināmiem modeļiem. Turpināta polimēru mitruma sorbcijas-

desorbcijas procesu modelēšana, izstrādāts aprēķinu algoritms un tehniskais uzdevums. 

 

5. Zināšanu apkopojuma izstrāde un verifikācija. 

 

Turpināta materiālu apkopošana un no tā veikto secinājumu analīze, atbilstoši augstāk minētajām 

aktivitātēm. 



 
 

 

6. Zinātnisko publikāciju un konferenču rakstu sagatavošana. 

Zinātniskais personāls turpināja darbu pie zinātnisko rakstu sagatavošanas un informācijas apkopošanas. 

Sagatavots un iesniegts konferenču raksts: „Relaxation-driven water diffusion in epoxy resin filled with 

various carbon nanoparticles”, Eiropas kompozītmateriālu konference ECCM2018 (European 

Conference on Composite Materials). Sagatavots grāmatas nodaļas melnraksts: "Effect of moisture on 

elastic and viscoelastic properties of fibre reinforced plastics: retrospective and current trends" 

 

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/141 

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv 

10.08.2018 

mailto:gints.rieksts@lu.lv

