Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas
institūta mērķis ir risināt nestandarta problēmas,
radīt jaunus produktus un realizēt starptautiskus
zinātniskus
pētījumus
un
industriālus
līgumdarbus
spēka
elektronikā
(energoelektronikā),
kustības
vadībā,
mehatronikas
sistēmu
loģistikā
un
elektrotransportā.
IEEI ir vadošais institūts savā nozarē Latvijā, kas
nodrošina pasaules līmeņa pētniecību. Institūts
sadarbojas ar citām zinātniskajām institūcijām
Latvijas un Eiropas Savienības projektu ietvaros,
ar dažādiem vadošajiem Latvijas uzņēmumiem,
kā arī ar Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas,
Indijas un Ķīnas universitātēm.

Galvenie pētniecības virzieni:
•
•
•

Energotaupoši daudzfunkcionālie enerģijas pārveidotāji un to vadības sistēmas.
Transporta viedās sistēmas un to inteliģentā vadība.
Viedās elektriskās tehnoloģijas un energoefektīva ražošanas automatizācija.

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta mērķi ir materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes
nodrošināšana Latvijas zinātnes attīstībai enerģētikas un vides zinātnes jomās, zinātnisko pētījumu
veikšana, produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšana ar mērķi tos izmantot Latvijas
tautsaimniecības vajadzībām un aprobēt to komercializāciju inovatīvo tehnoloģiju tirgū, kā arī īstenot
bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas “Vides zinātne”.

Galvenie pētniecības virzieni:










Enerģijas gala patērētāja energoefektivitātes paaugstināšana un energoefektivitāte ēkās.
Atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas un ar tām saistītie ietekmes uz vidi aspekti.
Degšanas procesi (līdzdedzināšana, gazifikācija) un degšanas tehnoloģiju izstrāde un
optimizācija.
Klimata tehnoloģiju risinājumi.
Ekodizains un dzīves cikla analīze.
Biotehonomika un inovatīvu bioproduktu ražošana.
Energoplānošana un energoapgādes socioekonomiskie aspekti.
Atkritumu apsaimniekošana.
Vides un klimata politikas instrumentu analīze un modelēšana.
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Zinātniski pētnieciskais darbs norit 5 laboratorijās:
Degšanas procesu laboratorija
Laboratorija ir papildināta ar jaunu sistēmu katlu
līdz 60 kW efektivitātes noteikšanai, kas ietver
jaunu hidraulisko sistēmu, jaunus svarus, dūmgāzu
analizatoru, cietu daļiņu analizatoru, augstas
temperatūras termogrāfiju u.c. Laboratorijā tiek
attīstītas vairākas eksperimentālās sistēmas –
līdzsadedzināšans stends biomasas un gāzes
sadedzināšanai, gazifikācijas reaktors u.c.
Vides monitoringa laboratorija
Laboratorija ir aprīkota ar jauniem darbagaldiem
un papildināta ar jaunu kalorimetru un pelnu
kušanas temperatūras noteikšanas mufeļkrāsni.
Savienojumu noteikšana cietās, šķidrās un
gāzveida vielās ir iespējama ar FTIR spektrometru
Alpha Bruker. Vides monitoringa vajadzībām
iegādāts jauns trokšņu mērītājs.
Ēku energoefektivitātes laboratorija
Laboratorija papildināta ar iespējām veikt materiālu
temperatūras un mitruma izmaiņu ietekmes
novērtēšanu termiskajā kamerā ar 1000 litru tilpumu,
kā arī aprīkota ar jaunu komplektu datu logēšanai un
temperatūras, relatīvā mitruma, elektroenerģijas,
saules
starojuma,
siltuma
plūsmas,
CO2
koncentrācijas u.c. parametru mērīšanai. Iespējama
arī komforta līmeņa noteikšana ar speciāli tam
paredzētu iekārtu Deltaohm HD32, kā arī gaisa
apmaiņas noteikšana ar iezīmētu gāzu metodi. Ir
iegādātas arī jaunas iekārtas ēku materiālu mitruma
noteikšanai ar kontakta un bezkontakta metodēm.

Saules siltuma sistēmu laboratorija
Laboratorijā uzstādīta kompleksa hidrauliskā sistēma ar plašām kontroles un mērīšanas iespējām, kuru
baro triju veidu kolektori – plakanie, plakanie vakuuma un PV/T hibrīda panelis, kas apvienots ar divām
akumulācijas tvertnēm un vāku. Iespējams veikt dažādu tajā ievietotu elementu ietekmes noteikšanu.
Sistēmā ir arī PV paneļi ar transformatoru. Datu analīžu vajadzībām ir uzstādīta meteostacija.
Laboratorijā izvietoti arī modelēšanas datori ar tādām programmām kā COMSOL, TRNSYS, Polysun,
Autocad, Matlab, Ecotect u.c.
Biosistēmu laboratorija
Laboratorija ir aprīkota ar inventāru biogāzes ražošanai, sākot no dažu ml reaktoriem un 6 l reaktora
līdz pat 100 l reaktoram, kuros iespējams noteikt gāzu sastāvu, veikt kontrolētu barošanu un
temperatūras kontroli, un saražotās gāzes attīrīšanu, uzkrāšanu un sadedzināšanu. Laboratorijā izvietoti
augstas precizitātes ICP-OES elementu analizators un mikroskops ar iespēju digitāli saglabāt attēlus un
video.
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Elektronikas un telekomunikāciju
fakultāte
Telekomunikāciju institūts
Galvenie pētniecības virzieni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šķiedru optisko sakaru sistēmu komutācijas elementi.
Augstas spektrālās efektivitātes WDM optiskās pārraides sistēmas.
Telekomunikāciju tīkli: realizācija un optimizācija.
Šķiedru optiskās piekļuves un metro sakaru sistēmas.
Tīklu plānošanas metodes.
Šifrēšana un kodēšana.
Drošība un datu aizsardzība.
Nelineārā optika informācijas pārraidei un apstrādei.
Kvantu informātika.

Zinātniski pētnieciskais darbs institūtā tiek veikts:
Šķiedru optikas pārraides sistēmu (ŠOPS)
zinātniskajā laboratorija
Laboratorijas mērķis ir ātrdarbīgo optisko
blīvēšanas sakaru sistēmu modulācijas metožu
un elementu konstrukciju ar augstu drošuma
pakāpi izveide WDM sistēmās, izstrādāt jaunas
FTTH (Fiber to the Home) realizācijas nākamās
paaudzes PON (Passive Optical Networks) un
AON (Active Optical Networks) tīklos ar
minimālām izmaksām, kā arī izpētīt dažādu tipu
optiskās šķiedras un pasīvos komutācijas
elementus un to izmantošanas iespējas optiski
blīvētās abonentu tīklu sistēmās.

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu modelēšanas laboratorija
Labortaorijas mērķis ir sagatavot, uzturēt un attīstīt telekomunikāciju sistēmu un tīklu modelēšanas,
simulēšanas un analīzes vidi, izstrādājot jaunus un adaptējot esošos modelēšanas un simulēšanas
instrumentus (rīkus).
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Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Materiālu un konstrukciju institūts
Materiālu un konstrukciju institūta (MKI) zinātniskie pētījumi ir cieši saistīti ar industrijas partneriem
Latvijā un Baltijā, veicot pētījumus kompozīto un būvmateriālu sfērā, ēku apsekošanā, kā arī jaunu veidu
inovatīvu materiālu izstrādē.

MKI partneri ir vadošie industrijas un pētniecības
centri Eiropā un arī Latvijā: Airbus, Volvo, Agusta, IAI,
Rolls-Royce, Turbomeca, AIMPLAS, Fraunhoffer,
Composites Aragón, Acciona, Alkè SRL, Vācijas
Kosmiskais pētniecības centrs (DLR), Knauf, Cemex,
UPB, Sakret, Tenapors.

Galvenie pētniecības virzieni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augstas veiktspējas kompozītu materiālu tehnoloģijas.
Kompozītu materiālu un konstrukciju aprēķini, modelēšana un projektēšana.
Kompozītu materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību identifikācija.
Kompozītu materiālu un konstrukciju dinamika un svārstību dzišana.
Kompozītu materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu optimizācija.
Plānsienu konstrukciju noturība.
Konstrukciju tehniskā stāvokļa monitorings.
Bojājumu identifikācija kompozītu materiālu konstrukcijās.
Viedie materiāli un konstrukcijas.
Efektīvi un augstas stiprības betoni.
Alternatīvās saistvielas un to materiāli.
Efektīvi siltumizolācijas materiāli.
Termiskās enerģijas uzkrājoši būvmateriāli un sistēmas, energoefektīvas būves.

Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas darbība ir saistīta ar pētījumiem par dzeramā ūdens
attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti un mikroorganismu bioplēves izplatīšanos tīklā.
Laboratorija piedalās valsts un starptautiskajos projektos,
kā arī sadarbojas ar galvenajiem dzeramā ūdens
piegādātājiem Latvijā.

Galvenie pētniecības virzieni:
•
•
•
•

Ūdens un notekūdens menedžments.
Viedās biotehnoloģijas.
Ūdens infrastruktūras drošība un rūpniecības
notekūdens attīrīšana.
Pilsētu atkritumu menedžments.
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Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultāte
Polimērmateriālu institūts
Polimērmateriālu institūts ir viens no vadošajiem pētnieciskajiem centriem polimēru materiālu un
nanokompozītu jomā, ar plašu moderna tehnoloģiskā un zinātniski pētnieciskā aprīkojuma arsenālu.
Polimērmateriālu institūta sastāvā ir Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija, kas ir akreditēta atbilstoši
LVS EN ISO/IEC 17025. Laboratorijas akreditācijas sfērā ir vairāk nekā 20 testēšanas metodes.
Laboratorija veic arī polimēru un kompozītu (t. sk. nanokompozītu) mehānisko, termisko un
struktūrīpašību testēšanu, kā arī sniedz konsultācijas un piedāvā zinātniski pētniecisko izstrāžu
pakalpojumus saskaņā ar visdažādākajām nacionālo un starptautisko pasūtītāju prasībām.

Galvenie pētniecības virzieni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Polimēru kompozītmateriālu izveides principu izstrāde, virsmas un robežprocesu regulēšana un
optimizēšana.
Polimēru nanokompozītu izveide izmantošanai informāciju tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā,
mājsaimniecībā u.c.
Polimēru biokompozītu (biosavietojamas, biodegradablas, bioaktīvas u. c. sistēmas) izveide
izmantošanai lauksaimniecībā, medicīnā, iesaiņojumu ražošanā u.c.
Polimēru materiālu reciklēšanas stratēģija un tehnoloģiskie risinājumi.
Polimēru šķiedrmateriālu ķīmiskā tehnoloģija.
Polimēru un kompozītmateriālu testēšana.
Organisko, dekoratīvo un aizsargpārklājumu sistēmu izvēle un ekspertīze.
Materiālu konservācijas problēmu risinājumi/restaurācija.
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Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūts
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūta pētnieki ar modernām iekārtām veic fundamentālos un lietišķos
pētījumus dažādos ķīmijas tehnoloģijas zinātņu virzienos, kā arī īsteno ražotāju pasūtītus pētījumus un
analīzes.
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) izveidots, apvienojoties divām struktūrvienībām:
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un
attīstības centram (RBIAC).

Galvenie pētniecības virzieni:
1. Biomateriālu
sintēze,
izstrāde
un
pētīšana:
• Kalcija fosfātu kaulu aizvietojošie un
reģenerējošie keramiskie materiāli.
• PMMA un kalcija fosfātu kaulu cementi.
• Kalcija fosfātu/polimēru kompozīti, hidrogēli.
• Zāļu piegādes sistēmas, mikroiekapsulēšana.
• Zāļu izdalīšanās no keramiskām pamatnēm –
pamatņu izstrāde, zāļu izdalīšanās kinētikas
pētījumi.
• Implantu prototipēšana.
• Sadarbībā ar RSU biomateriālu izpēte in vitro
un in vivo.

2. Ekomateriālu sintēze, izstrāde un pētīšana:
•
•

•
•
•
•

Elektrokeramika, piemēram, ūdens attīrīšanai
vai termoelektriskie materiāli.
Poraina keramika dažādiem pielietojumiem,
t.sk. nanostrukturēta keramika, sorbentu
pamatnes,
biokeramika,
keramika
zāļu
piegādes sistēmām.
Keramikas formēšanas tehnoloģiju izstrāde un
īpašību
pētīšana,
piemēram,
ekstrūzija,
granulēšana, verdošā slāņa, dobo sfēru u.c.
Inovatīvi (Latvijas) mālu produkti un to īpašību
pētīšana, kā arī citu Latvijas dabas resursu
jaunu un uzlabotu pielietojumu meklējumi.
Jaunu adsorbentu izstrāde smago metālu
savākšanai, vides attīrīšanai (t.sk. no naftas
produktiem), olbatumvielu sorbcija u.c.
Nanodaļiņu sintēze dažādiem pielietojumiem.

3. Biotehnoloģija:
•
•
•

Fermentācijas tehnoloģisko procesu izpēte un modelēšana.
Fotobioreaktoru projektēšana.
Mikroaļģu kultivēšana.
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Mašīnzinību, transporta un
aeronautikas fakultāte
«MITUTOYO» laboratorija
«MITUTOYO» laboratorija aprīkota ar jaunākajām Japānas uzņēmuma «Mitutoyo» izstrādātajām
iekārtām, kas ir vienas no modernākajām mērīšanas iekārtām pasaulē.

Laboratorijā ir pieejamas dažādas ģeometrisko izmēru noteikšanas iekārtas, kuras galvenokārt
izmantojamas izgatavoto detaļu kvalitātes kontrolei – sākot ar vienkāršiem lineārajiem izmēriem starp
divām virsmām un beidzot ar komplicētu 3D virsmu ģeometriju kontroli un virsmu negluduma
mērījumiem.

Pieejamas iekārtas:
•
•
•
•
•
•

Detaļu apaļuma kontroles iekārta.
Kontūru mērītājs.
3D koordinātu mērīšanas mašīna.
2D raupjuma mērītājs.
Bezkontakta 2D optiskais mērīšanas mikroskops.
Detaļu augstuma mērītāji, kā arī dažādi rokas instrumenti mērījumu veikšanai.
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RTU Dizaina fabrika

RTU Dizaina fabrika ir radoša platforma, kur idejas tiek materializētas taustāmos produktos ar augstu
pievienoto vērtību. RTU Dizaina fabrika piedāvā:
•
•
•
•
•

Starpdisciplināru un radošu pieeju visdažādāko problēmu risināšanai.
Specializētu zinātnisko un industriālo iekārtu projektēšanu, izgatavošanu un testēšanu.
Prototipēšanas iespējas: no ideju radīšanas līdz pirmās sērijas ražošanai.
Aprīkojumu un instrumentus.
Iedvesmas pilnu profesionāļu komandu.

Tehnoloģiskās iespējas:
•
•
•
•
•

Augstas izšķirtspējas multi-materiālu 3D druka, izmantojot industriālas Stratasys iekārtas.
Septiņu asu 3D skenēšana un mērījumu veikšana.
Augstu apgriezienu CNC frēzēšana un CNC virpošana.
Elektronisko risinājumu izstrāde.
Silikona veidņu izveide vakuuma kamerā.
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