Šobrīd pastiprināta uzmanība tiek veltīta
pētījumiem par jaunu materiālu izstrādi no
Latvijas minerālām izejvielām un
neorganisko nanomateriālu ķīmijai un
tehnoloģijai.
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RTU MLĶF
Silikātu materiālu
institūts piedāvā
sadarbību kopīgu
sistemātisku pētījumu
veikšanai saistībā ar
jaunu neorganisku
materiālu sintēzi,
izpēti un
izmantošanu.

Pētījumi tiek veikti,
izmantojot gan
klasisko ķīmisko
analīzi, gan
sarežģītas iekārtas
materiālu fāžu
sastāva, struktūras,
virsmas morfoloģijas
un porainības analīzi,
piemēram:

IS Furjē spektrometrs «21 Prestige
Shimadzu Corp.»;
slāpekļa adsorbcijas porozimetrs
«Nova 1200 E-Series,
Quantachrome Instruments»
(porām no 0,35–200 nm) un Hg
porozimetrs «Pore Master 33
Quantachrome Instruments»
(porām no 0,064–950 mkm);
skenējošais galda elektronu
mikroskops «Hitachi TableTop
Microscope TM3000»;

augstas izšķirtspējas lauka emisijas
(Šotki) zema vakuuma elektronu
mikroskops «FEI Nova NanoSEM 650»;
diferenciāli termiskās un
termomehāniskās analīzes iekārta
«SETSYS Evolution TGA-DTA/TMA
SETARAM» līdz 1750oC temperatūrai;
horizontālais dilatometrs «L76/1600 D»;
bīdes un statiskās slodzes mērīšanas
iekārta «Compression Test Plant
ToniNorm, ToniTechnik by Zwick».
Maksimālā slogošanas jauda 300 kN,
programmatūra «Setsoft 2000» utt.
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rentgenstaru difraktometrs «Rigaku
Ultima +» ar augsttemperatūras
kameru, ICDD datu bāzes PDF-4 +
2015, PDF-4/Organics 2015 un
programmatūra Sleve+2015;

Institūta personāls
gūst un pilnveido
zināšanas, piedaloties
pētniecības projektos:
«Saules siltuma enerģijas akumulējošu
materiālu izstrāde, izmantojot sola-gēla un
vakuuma pārklājuma tehnoloģijas»
(2010.–2013.);
«Inovatīvu zemtemperatūras
kompozītmateriālu izstrāde no vietējām
minerālajām izejvielām» (2010.–2013.);
«Nanostruktūru un barjeru struktūras
ieguves sola-gēla un lāzera tehnoloģijas»
(2010.–2013.);

«Hidrofīlu un superhidrofobu nanodaļiņas
saturošo pārklājumu izstrāde
borsilikātstikla emaljai tēraudam,
izmantojot sola-gēla un lāzera
tehnoloģijas» (2014.–2015.);
«Špineļa tipa ferītu pusvadītāju gāzes
sensori» (2014.– 2015.);
«Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko
izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju
izstrādei (GEO)» (no 2014.);
«Zemtemperatūras keramikas materiālu
izstrāde, izmantojot Latvijas minerālās
izejvielas» (no 2014.);
«Augsti poraina keramika ar aktivētu
virsmu» (no 2014.).
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«Bezskābekļa savienojumu ietekme uz
augsttemperatūras mullīta-cirkonija
keramikas izstrādi, izmantojot
netradicionālus saķepināšanas
paņēmienus» (2014.–2015.);
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