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PB r EKšV:..?IDS 

Profesora E.Freidenfelda pereonālais bibliogrāfiskais 

rādītājs ietver vi.Q.a publicēto darbu bibliogrāfiskos aprak

stus par la�ka posmu no 1952.gada līdz 1981.gada decembrim. 

�tsevišķās nodaļās sakopoti profesora 3.Preidenfelda svarī

gākie nepublicetig darbi, v:1.� izgudrojulld., reditētie darbi, 

vaditās disertāoi�as, kā arī raksti par vi.v.u.

Nodaļās grupētai.e materiāls sakārtota hronoloļiskā secī

bā. Katra gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu,

tad krievu valoda. Katras valodas ietvaros tie sakārtoti 

darbu nosaukumli al:t:abeta secībā. Latviešu valodi publicē

tajiem darbiea dots tulkojums krievu valodā. 

Ar zvaigznīti (•) atzīmēti b1bliogttifisk:ie apralcati, ku
rus nebi�a 1es�i�aDl8 sastādīt tieši pēo izdevumiem.

Personāla�am b1bliogrifiaka3am ridī�āja• pievienots pro

fesora E.Preidenfelda darbu nosaulcumu altabētiskais rādītā�& 
un persoDu rādītājs, kuros uzrādīti bibliogrāfisko aprautu

lc�caa num1;,ri. Personu riditiJā minēti profesora E.JJTeidea.

felda darbu līdaautori , v1'& vadI1io disertāciju autori, per

aouae, kas ralcstrjušas par B.Jreiclenteldu, kā ari personas,

par kurla 'Vip raketi�1e. 



IlapcOH&JlbHWR dM6JIHO�eCKMA yicasaTeJih npoq,eecopa
3 .1. �pef4AAH<fle.1fL)J.& c.OAepA[HT nepe\l8Hb 6Ht5JIHorpatļtKqecxHX

ODHCtuiUft ero padoT, ony6XJtKOB8HtmX c 1952 r. no ,IJ.8Kat'Spb
I 98! r. B oT,n.eJibHYX p&3/\eJtflX nepetntcJieHW B81JttteitlUMe He
ony�JIHKOBatJHHe pat.SoTH npo�eeopa -3 .!. �eRAeHtļ>eJib)ļa, ero

H306peT8Hllll t pe,l\8.KTHpoB8HHb18 pa6ont t AHCC8pT8.I.ll:M • pa.3-. 
pa60T8HHW8 no.n. ero p)"KOBO)ļCTBOM H JIH'Pepaeypa 0 HēM.

BM6JIHorpaiputteoaHe onxcattHR ny6JIHICand npo<f>eccopa

3 .1. ipe�eHiļ>eJlbA& pacnoJio!teHw B xpo,Honoraqecxou nopRAKe. 
B npe,s.eJtax K8JIQ:\Oro rop,a yxaaaHu nydJIMt<&tņtM a ,�8J1'cPaaMTHON

DOPJJAKe cH&QM& Ha JI&TYDCKOM, noTOM Ha pyccitoM .RaYJte.
3arJI&BHJl ny6J1HK8D)fA lfa JlflTHmCKOM 113YKe nepeB9A8HH Ha pyc

CKHA JtSYK. 
3aeSAO\fltOI (I) OTMeqeKY ODMOaHKR pa60T, KOTOpYe ae. 

npe,ttC'l'&BHJIOC& &08MOJKHW upoBepH'rb KenocpeA-CTBeHHO DO u-
A8HM.RM. 

B KOHqe )'K83AT8JIJt OOMeJl\eH u.paa11THWA CDHCOK H&3B&Hlll
pa601' apotļ)eccopa 3.l.lpett,o.eH4l&JibAA c )'K8.38HM.$M BOļ)ffJJfKOBO

ro HOMepa <SH6.JlMOI'J>8'HlleCKOro OQHC8HM, a 'r&Klltt HM8HHOI 
yxaaaTeJit. CO&BTOpoB palĪOT n�ecopa 3.1.lpeRAeffcļleROAa, 
� t 0 KO'lOpHX OH DJICU t It aKq t lt0t'Oprl9 mtCaJllt 0 Hilll� 

• 
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Profesore Edgars FREIDENFEI.DS 

l. Dzīves gaita

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāta p.rof esors tehnisko 

1'in.ātJJ.u doktors Edgars Fraidanf elda kopā ar Latvijas PSR No

pelniem bagāto zinā.tnas darb:i.D:l.ek:u prof eaoru Valdemāru Fric

bergu uzskatāms par Rīgsc segneto un pjezoelektrilj:u lterami?tas 

pētījumu skolas nodibinā�āju un izveidotāju. Līdzās G.Smo

ļ.ensltim, N.'rorop-ovam un A.Borieenko v�š kā viens no pirma• 
jiem padomju zinātniekiem pieversā.e ferītu keramiltaa fiz1kā

l1 ķīmisko un magnētisko īpašību izpētei (1949.-1952.). 
E.J'reidenfelda vārds plaši pazīstams tehniskās k�ramikas �pe

oiilistu vidū mūsu valstī. Vi� skolotāji ir PSRS zinit�u

akadēmijas korespondētājloceklis '1kita Torop-0vs Wl Latvijas 

PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors Jūlijs 

Eiduks. 

Edgars Freide-nfelds dzimis 1922 .gada jūlijā Plesltavā. Vi-• 
- „ "8 tevs - Zanis Freidenfelds - viena no vecajiem latviešu re-

. 

volucionill'iem-boļševikiem, strādāja atbildīgos saimnieciskā 

UD. kultūras darba poste•os dažādās Padomju Savienības pilsē

tās, tād§ļ sltolas gaitas E.�eidenfelds eik Vologdae pilsētā, 

turpina. Ku.rskas- apga.bala �ivnu un RjazaĢas apgabala )iihailo

vas pilsētās„ Pēc Be-lgorodas v1du$skolas beigšanas 1940.gadi. 

•1-š iestājas Barltova·a Valsts lmivereitāt;es iīmi�as fakultātē,

ltur beidz I kursu •.

Sākotie& Lielajam Tēvijas karam, E.Freidenfel�s kopā ar 

vecākiem evakuējas uz Saratovaa apgabalu, stradā taašīnu un 

traktoru sta ei jā par uzskaitvedi. 1942.gadi tiek: iesaukts 

Padoa;j'u Armiji. Vip kara gaitas saistās ar 43.Latviešu svar

des divīziju (19420-1944.). Pirmo reizi tiek: ievainots 1942. 

gada novembri pie Sta�aja Rusas. Tālāk: vi�š piedalās ci�is

itaļi•inas apgabalā, Baltk:rievi;Jas PSR un Latvijas PSR artill

rijas apakšvienībā. 1944.gada oktobrī E.Freidenfeldu uztem

PSKP biedru rindās. Tā paša gada }l.deoeabrī keuji pie Blīdenes

Kurzemē viī.u smagi ievainoo 

• 
1 

• 

• 

, 
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Pēc izveseļošanās 1945.gada oktobrī E.Preidenteldu demo

bilizē •m vii-Š iestājas Letvijas Valsts universitātes Ķīmijaa 
fakultātes II kursā. Studiju laikā v�š klausās izcilo �īmi

Ķu, profesoru lekcijasa L.Liep�as - fizikālajā ķīmijā un 
!.Ievi;.a - vispārīgajā �īmijaa teanolotijā. Silikātu tehno
loļijā vi�u ievada docent& (tegad profesors) Jūlija Eiduks. 

1949.gada jūnijā E.Freiden.felds ar izcilību beidz augstskolu 
ar inženiera �īmiĶa-tehnologa kvalifikāciju. 

E.Freidenfelds nokārto iestāje�āmenus aspirantūrā un 
1949.gada oktobi:·ī vi:;.u komandē uz �e�i1lgradu - ļsefi,ingrad.aa 
pileētas Padomes Tehnolo�iskā institūta Vispārīgo silikātu 

tennoloļijas katedru. Par vi�a zinātniskā darba vadītāju 

kļūst profesors N.Toropova. Aspirantūras gadi E.F.reidcn.fel

daa dod ievirzi visam mūžam. Ša jā laikā E.Freidenfelds iepa
aīstas ar nakcšo dzīves biedri - aspiranti, tagad RPI docenti

Olgu Maksi�ovu, ar kuru kopā publicejis vairāk nekā 40 zināt

niskos darbus. 1952.gada novembrī v�š aizstāv �andidāta di

sortā.aiju t•Niieļa cinka un mangān.a cinim ferītu kristālisko 
tāzu un dažu feromagnētisko īpašību izpēte••. 1953.gada 14. 

martā Augstākā atestācijas komisija vil}.am apstiprina tehnis

ko zinā��u kandidāta nosaukumu. 
• 

P�o disertācijas aizstāvešanas E.Freidenfelda atgrielas 
Latvijas Valsta universitāted Ķīmijas fakultāte - Silikātu 

tehnolotijas lcatedrā. V�š strādā par vecāko pasniedzēju 
(1952.-1956.), lasa lekcijas javu saistvielu tehnoloģijā, si

līcija ŗīmijā un silikātu fizikālajā Ķīmijā, pētī javu saist
vielas. 1956.gada 14.maijā Augstākā atestācijas komisija vi
;.am piešĶir docenta nosaukumu. 

1956.gadā E.Freidenfelds no jauna pieverāas tehniskās kera-
• 

mikas problemā.m. Kopā ar V .Pricbergu vi\lš uzsāk pēti jumus seg-

neto un pjezokeramik:as 3omā. 195?.gadā parādās vi�u pirmāa 

publikācijas par bārija un kalcijs titanātu cietajiem š�īdu

aieaa. 
1 

· :S.ireidentelds aktīvi piedalās Rīgas Politehniskā institū-
ta organizēiani, kuru 1958.gadā nodibina uz LVU tehnisko fa

kul tilo blzes. Vi.vA ir RPI partijas biroja sekretārs (1959·-
'

1960.) un sekretāra •1etnieEe (1961.-1962.) •

1 

• 

1 1 
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Dooenta E.Freidanfelda vadībā Silikātu tehnoloļijas ka-

tedrā (kop� 1965.gada tagadējā Stikla un �eramikas zinātnis

ld.-pētnieciekā problemu lab�ratorijā) tiek organizeti eeg:neto 

un pje�okeramikas fizikāli JĪmiskie pētījumi. Daudzu gadu 

darba rezul tā.tā top doktora disertācija '1Keramiako un stik:l
kris tālislto !)jezoelektriĶu sintēzes fizikil.i pmiekie pamati 

un elektrieleā.s īpašības" (1972.). 
Augstākās atestācijas komisija E.Yreidenfeldam 19?2.gadā 

apstiprināja tehniskā zināt�u doktora, bet 19?4.gadā - profe

sora nosaulrumu •

30 savas dzīve$ gadus profeso�s atdevis pedagotisk".ajam

darbam. Izdoti 3 Viia mācību līdzekļi studentiem tin aspiran

tiem. E.l.i'r&idenfelda Lrimata ''Keramikas �īmiskās tehnoloļi

jas teoretislcie pamati'' izdota krievu un. latviešu valodā. 

Par jaunu stiklveida \4A keramikas materiālu tizikāli Ji

m.iako pamatu izstrādi un ražošanas organizāciju profesoriem 
J.Eidukam, U.Sedmalim, E.Freidenfeldsm un citiem ziu�tnes un 

ražošanas darbiniekiem 19??.gadā pieš� Latvijas PSR Vslsta

prēmiju. Per izc1liam sasniegumlem segneto un pjezoelektris

ko materiālu pētīšanas jomā 1981.gadā E.Preiden.felda vārdu 
ieraksta Rīgas Politehniskā institūta Goda grāmatā. Vaira�� 

kārt ticis apbalvots ar RPI Goda r��stiem. 
Profesors ilgus gadus bijis Latvijas Valsta universitātes 

ļīmijas fakultātes, Rīgas Politehniskā institūta un RPI ļīmi
jae fakultātes zinātnisko padomju loceklis. Poo padomju re

organizešauas viļi ir ŖPI ļīmijas fakultātes apecializētā.e

zinātniskās padomes loceklis. E.Freidenfelds ievēlets arī 
• 

par PSRS Valsts komitejas zinātnes un tehnikas segneto UD.

pjezoelektrisko aaateriālu iagūāanae W1 pielietošanas problē

mu zinātniskās padomes, kā arī par PSRS ZA Pusvadītāju mate

riālu fizikāli ķimislco pamatu pa·domes segnetoelek:tri� fiziki
lāa JĪmijae tin tehnolotijae sekcijas looelcli. 25 gadu laikā

vi9š piedalījies visās nozīmigāk:ajia Vissavienībaa konteren
cēe par segneto un pjezokeramikas materiāliem. Visus šos gadus 

protesors daudz nodarbojies ar fizikālās Jim.i�aa, segnevo un

pje&oKeramieko materiālu bibliogrāfiju. 
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Plašs ir E.Freiden:falda sabiedriskā darba loks. Viiš ui

jis LVU un RPI ļīmijas fakultātes partijas organizācijas se�

retā.rs ur1 RPI partijas komite,ias loceklis. .Atkārtoti ievēlēts 

par RPI Ķīm1.jaa fakti.ltātes :jilikātu tehnolotijas katedras par

tijas grupas organizatoru. 

E.Preidenfelda sabiedriskā darbība neaprobežojas tikai ar 
institūtu. Vi� bijis Rīg�s pilsetaa Ki.J:ova rajona izpildkomi
tejas biroja loceklis (1959.-1960.), kā ari tā paša rajona vie
tējās padomes deputāts (1952.-1953.) un Tautas tiesas piesēdā-• 

tāas (1957.-1959., 1963.-1965.). 

E.Freidenfelda ai:ibalvote ar ordeni ''Sarkanā Zvaigzne'' 

(1944.) un 7 medaļam, tai ek:ai tā ''Par uzvaru pār Vāciju Lielaji 

Tēvijas ltarā 1941.-1945.g.'' (1945.), ''Uzvaras Liela Tē·'lijas 

karā 1941.-1945.g. 20 gadi'' (1965.), ''Par teicamu darbu" (1965.),

"Par teicamu darbu, atzīmējot 100.gadad.ienu �opš V.I.�eiina dzim

šanas dienas•• (1969.). Vi�� sai-ēmia arī Latvijas PSR :Augstākās 

Padomes Prezidija goda ra�atu (1968.), ki arī PeRS Augstākās

Wl vide jiis speeialās izglītības m:i nistrijfls uūšu nozīmi· "Par 

teicamiem penā.ktlmiem darbā'' ( 1972.). 

2. Zi.nātnis�ais darba

Profesora Edgara l?reidenfelda zinātnis�ā darba sākums mek

lē jams studiju gados, bet īsti tas izv�ršas aspirantūras laikā 

ļieq.:J.ngradā.. Vi� galvenie pētījumu virzieni irt 
2.1. Javu saistvielas

2.2. Tehniskā keramika

• 

2.2.1. Peromagnetiakie materiāli (ferīti)

2.2.2. Segneto uo pjezoelektriskie materiāli

Par nozīmigāltajiem uzskatāmi petijumi. aegneto un pjezo�lek

trisko materiālu jomā, kuriem profesors atdevis vairāk nekā 25 
gadus savas dzīves. To veikšanā vi\\ā pratis pulci.nat plašu 

lidzetrādniekQ loku• bez katedras un problemu laboratorijas 

darbiniekiem �ri etudentus, aspirantus, citu zinātnisko, māoību 

iestāžu W'l rüpnieoibas uzeemumu darbiniekus. 

' 

ll 

2.1. Javu saistvielas

E.Freidenf elda darbos par javu saistvielām risināti viete� 

�o izejmateriālu 11n rūpniecības atkritumproduktu izmantošanas 

jautājumi. Vi;.š noskaidrojis, ka ļipšakmens, kalcija sulfāta 

pushidrāts, super:fosfātīs, sulfitsp ir-fja šJ:iedenis u.c. piedavas 
ne vien ņzlabo dolomīt�omencementa īpašības, bet noder ari par 

malšanas intenaifikatoriem. Vi�š aticl �jis, ka Saulkalnes dolo

mīts, apdedzināta 700°0, ir vertīge izejmateriāls bāziskā do

loaīta ie�ūšan.ai. 
E.Freidenfelds pierādījis lignosulfoīipša nodurību javu 

saistvielas iegūšanai. ViiŠ n�skaidrojis, tc.a Liepājas rūpnī

cas ''Sarkanais motalurgs'• granulēto e eā-r,ius var pielietot vie-
• 

tāji.s Javu saistvielas un aa.r,,.u-smilšu bloku, bet Rīgas termo-

elektrost�cijas pelnus- gizbetona un citu autoklavēto izstrādā

jumu ražošanai. 

Praktiska nozīme ir E.Freidenf'elda tm D.Endelea darbam. par 

Latvi�aa portlandcementa rūpnīcu K.linkera īpašībaui. Kopā ae 

S .Lagzdi.r.»-u-lbulu un J .Eiduku Vifi.Š pētījis sārmu savieno j\1mu 

iaspaidu uz Brocēnu cementa un šītera kombināta portlandcemen

ta klinkera mineri.l.u veidošanos. �loakaidrots, ka sārmu savie

nojumi virs 1,5 % klinkerā negatīvi iespaido cementa īpašības.

Vērība pievērsta ari portlandcementa klinkera minerālu veido

šanās kinētikai un reakciju terraodinsmik:ai. Izzināts, ka 

portlandcementa klinkera f āzu sastāva un īpašību uzlabošan..�1 

n�pieciešams palielināt siliKātu moduli. 
· 

Par javu saistvielā• kopi ar līdzautoriem E.Freidenfelds 

publicējis 17 zinātnisku darbu un sa9ēmis vienu autorapliecību,

kopīgi ar prot. J.Eiduku vadījis s.Lagzdi98e ltandi�āta diser

tāciju (1969.). Pētījumos par javu saistvielām ar E.Preiden

teldu vēl atrādājuli u.sedraal1s, A.Va1Tada• J.Ozolitš, G.Slai-
41;.i u.c. 



2.2. Teru�is�ā keramika
2.2.1. Peromagnē �iakie materiāl.1 (ferīti)

E • .Freidenfelda zinātniskais darbs tehnisk�s keramikas jo-
• 

Jiii atītiecas uz feromagnetisko materiālu pētījumj.e.m, kas veik
ti a spi rantūras laikā �e�ingradā (1949�-1952.). V1Ji.lj pētījis 
ni�ļa cinka Wl nv:angāna cinka ferītu tāzu sastāvu un feromag
nētiskās īpaš1ba�. Noskaidrojis sistē�u Ni0-Zn0-Fe2o3 un 
Md>-Zo0-Pe2o3 mag�.ētisko īpašību un fāzu sastāva savstarpējo

atkarību. Atradis, ka sintezetos paraugos ni�eļa cinka ferī� 
tu magnētiskā caurlaidība ir lineārā atkarībā no magnetī"Ga 
daud�uma. Pierādījis, ka 0;5-lj-O .Mherou svārstību diapazonā 
mangāna ci�ka ferītiem ir mazāki tangensa le�� magnetiak.ie 

• 

zudumi neka ni�eļa·cinlta ferītiem. 
E.Fraidenfelda darbam šajā nozare ir liela nozīme1 jo fe

rītu fizi�āli �īmiskās īpašības un teb.noloģij0 bija nepietie

kami i zpētīt-a . Kopā ar l'f .Toropovu, N.Rabk:inu, E,Epšteinu vi�

viens no pirm�jiam radomju Savienībā sacis tagad plaši izvēr-
. 

stos ferītu keramikas fizikāli •īmiskos p5tījumus.E.Freiden-
felda darbi šaJā jomā 1e i;verti 2 zinātniskās publikācijās un
ap�opoti vi�a kandidāta disertācijā (1952.).

2.2.2. Sagneto 11n pjezoelektriskie materiāli

Profesora EaFreidanfelds ir kerami.sko � stiklveida segne-
. 

to un pjezoelektrisko materiālu pētī�umu i�rosinātājs Rīgā. 
1956.g. pēc vi.9-a iniciatīvas sākās cieša sadarbība starp Lat

vijas Valsta universitātes ļimijas fakultātes Sili�ātu tebnolo
tļijas katedru un .Fizikas fakul tātea Ekaperim()nti.lis fizikas 
katedru. Šajā sadraudzībā izš�ami divi posmi& pirmais

(1956.-1965.) \\n otrais (kopš 1965.). Pir1najā posmā segneto
. un pjezoelekt::.'isk:os mate:r.•iilus ieguva LVU (kopš 1958. IlPI) 

Silikātu te�nolotijas k�tedrā un pārbaudīja LVU Ekspe�im.entā
lās fizikas it.atedrā. Šeit E.Freidenfelda vadībā strādāja ķi

Dl1.\d. A.Apsītis, J.Bi.ndara, G.Jansone. E.J-0kste, Z.Mīlberg�rbet

V.Fr1cberga vadībā !iziJi J.Kručāna, T.Rieketi�, K�Borr�nJa, 
G Grī.nvalde. Otrajā posmā izveidojis spēcīgi kolektivi1 ķīmi-

�u - BPI Stikla 1m lteram.ikas problemu laboratorijā un tizi� -
LYU Seg12etoelektri�u un pjezoe:ielctriĶu fiziltae problē11u labo

ratorijā (tagad LVU Cietvielu fizikas institūtā), kaa patstā

vīgi risina s&gneto un p;Jezoelelttrisko materiālu sintēzes un

pētni ecības problēmas. Palikusi ciešā s�darbība starp abiem 
kolektīviem, kas laika gaitā mainījusi veidu.

E.Freidenfelda vadībā veiktos zinātniskos pētījumus nosa

cīti var iedalīt četrās grupās:

l. Pjezokeramikaa modificēšana.
2. Segŗi.etoelelctrilŗu cietie š�idutai ar dažādu kr1stālisko

(neizomorfo) struktūru. 
}. Niobātu segnetoelek�ri�u oietie ā�idum.1. 
4. Stiklkrietālis\d.e pjezoelektriĶi.

l. Pētītas subsolidusa reakcijas divu, trīs un daudzkom

ponentu sistēmās: PbO-Ti02, PbO-Zr02, Bi2o3-T102, Pb0-

-?tb2o5, lia20-Nb205, K20-Nb205, Li20-Nb205, B1203-Fe203,
Oab-Bi2o3.,.Ti02, CaO-Ba0-Ti02, Pb0-T102-zr02, Na20-�0-Nb20 S •
PbO-SrO( OaO )-Bi20 3-Ti02; Pb0-Sr0-Bi20 3-Ti02-Nb20 5, Na20-�0-
Li20-lfb2o 5. Veikta galvenokārt svina titanāta, svina oi.rko

nāta titanāta (PZT) cieto š�idumu un silrmu metālu niobātu pje

zolteramikaa modificēšana. PZT keramika mod.i!:J cāta ar Li20, 
NiO , OaO , tAgO, SrO, BaO, CdO, Cr2o3, B12o3, ?lb205 un W03•

Pētīta jonu heterovalentās aizvietošanās iespaids �

PbT103, PbZ:rO.; un PZT c:i_eto šJiīdumu cietfē.zu kinetiku, akti•

vācijas enerģiju un aa�epšanaa procesu. Noskaidrots. ka akti

vāci jas enerļijas samazināšanās notiek uz vakanč u  defektu rē

ķina. Modificējot pjezolceramii:u, samazinās aktivāoijas ener

tija un pieaug aizvietoto jonu valenču starpība.

Pētīta stilclveida piedevu iespai ds ug galveno svina cirko

nā.te. titsnāta pjezotterao:d.k:as veidu ea\tepšanu un pjezoelektrie

kajām Ipaāibām. Pierād.Īts, ka stittlveid.e piedev ·, kurai ŗī

misk:ais sastāvs ir tuvs pamatkeram.ikai, palielina p�ezokĢrami

k:ae blīvumu un saķepšanas intervāltt, pazemina aaķepāanas 'tem
peratūru par 50-100°0 o Reize tā alctivizē aaķepšanas proces u

un uzlabo materiāla milcrostruktu.ru. ttiecīgi pieaUg ari epec

keramikes mehāniskā stiprība •
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Modificēti kālija \1n nātrija metaniobātu cietie š�īdumi 
• 

ar s9.rmzemju m etilu oksīdiem., kuri spēj a'!z.vietot K+ un Na+

�onus. Pax·edzēta vakanču veidošanās režģa ltatjonu daļā. Da
žos gadījumos divvertīgia oksid.i kompensēti ar ekvivalentu 
Bb20� daudzumu. 

Daži (Ma,K)Nb03 keramikad sastāvi modificēti ar stikla
piedevu. Panākta materiāla blīvuma paaugstināšana un ea�ep�a. 
l\Ba temperatü.raa pazeminā.šaua par 20-30°0. Noteikta iespēja
i&gūt pjezokeramiku ar plašu īpašību diapazonu no sārmu un 
sārmzemju metālu niobātu cietajiem šĶīdumiam. 

Uz sistemaa Na20-Ba0-Nb2o5 pamata iegūta pjezokeramika,
kas neizmaina fizikāli-elķktriskos pa�ametru.s 500-550°0 tempe
ratūrā, k:li arī apstīaro jot; !'"' stariem ar 120 M rad dozu. Kon
statēts, ka dažiem sārmu metālu niobātiem, palielinot L120 un

sārmzemju oksīdu koncentrāciju, uzlabojas keramiskās un elak
triakās īpašības, k:as izskaidrojams ar atstarpju piepildīšanos 

. + S 
2

+ B 2+ 
. . starp Ntl>6 oktaedriem un Li , r , a Joniem.

Petījumu rezultātā izstrādāta vispāi'īga �odificēšanas teo
rija, 1asiīt1 daudzi jauni pjezoelektriskie materiāli, �as pie� 
lietoti galvenoltārt augstfrekvences filtros un 'lltraska91ls 
�izturas līnijās, augstas dielektriskās caurlaides kondensato� 
ros un pārveidotājos. Pec svarīgākām īpašībām šie materiāli 
pārspēj rūpnieciskos pjezokeramikus materiālus. 

2. Patīti segnetoelektriĶu c1et1.e šl;īdumi ar dažādu kris
tālisko (neizomorfo) struktūru, tai skaitā perovek1ta un bismu
ts titanāts ar alāJj.ainu struktūru, perovsk!ta un svina niobā.ts 
ar tetragonālu kālija volfrāma bronzas struktūru un evj,na nio
bāts - bismuta titanāts. šo eegnetoelektr1Ķu pjezoīpašibām 
1r liela �raktieka nozīme sakarā ar keramisko pjezopārvetdoti
;ļu izstrādi, kas paredzētas da rbam augstās tempeŗitūr� 

3. Pētītas trīskomponentu hiobātu eistēn�s Me20- -Nb205
(Me+- Li+, Na+, K+, 11e2+ - ea

2
+1 �2

2
+, :sa2+, Pb2+), tai skai

t� tādas, �as.atbilst tormulai �2MeNb20i; ar tetragonālo �ā
lija voUrama bronzas struktūru un uni k:ilh nelineārām optis

ki.JI un akustiskām. lpaāibām. Izzināti materiālu fāzu veidošanās 
ap1tlk.ļi, llil:rOstruktūra un fizikāli elek:trie ltis ip•�Ibas, tas

„ 

1 ' 
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iegūti no vien- un divvalentu metālu niobātiem ar augstu (25-
50 mol.%) un nelielu (O,l - 15 mol.%) metālu oksīdu koncen
trāciju pie mainīgas (35-50 mol.%) niobija (5) oksīda koncen
trācijas. Noteikti perovsk1tu un kālija bronzas struktūras 
cieto š�īdumu �eramikas veidošanās rajoni. 

Noskaidroti saķepšanas procesa posm:i. un iaehānisms saistī
bā ar paraugu ele�trovadāmību. Šie dati labi aask.an ar rezul� 
tātiem kas iegūti par sa�epšanas kinētiku atmosfēras un kar-' ' 

stās presēšanas apstākļos. 
Atrasti. optimālie saĶepBanas režīmi Visām izpētītām �istē

mām. Niobātu fizikāli·elektrisko īpašību lielā daudzveidība 
atkarībā no tā sastāva pav�r plašas iespējas izmantot āoa sa-

vienojumus d.ažādās tehnikas nozares. 1 

4„ Pētīti atik:lk.ristaliskie pjezoelektri�i. \tas iegü.t:i 
ar stikla un stiklkristālisko materiālu izstrādes metodēm. 
Noskaidroti stikla veidošanās rajoni sistemā� Ba0-Ti02-Ē2o3-
-Bi20,;, PbO-Ba0-Ti02-B2o3, PbO-BaO-Ti02-B120 3-B20} • .PbO-
-Ba0-!fi02-B12o ;-'B20 3. Na20-Ti02-B20 ;-Bi20 3' Na20-It20-Nb20 5-
-Si02, Na20-0d0-Nb20 5-s102 t Na20-Pb0-lfb20 5-Ti02-s102 , Na2o-
-Mg<>-Nb2o 5-s102 e 

Sintezēti daudzi jauni niobātu stiklu un stiklveidīgo iilti-

teriālu sastāvi. Atrasta, ka nātrija un kālija niobātu stik
li viji kristalizējas. Stiklu modificejot, tā krietalitāoi� 
jat; īpašības u�labojas. Augat.ā rek:ristalizāeijaa temperatūra 
(vira iooo0c) ļauj iegūt etiklkristāliskos mater1alua ar sta
bilām pjezoelektris�ām īpašībāin. Iegütie atiklk:ristaliakie

materiāli izmantoti radioelektroniski aparatūrā daudz dārgāki

p-jozokv'arca vietā.

Uz vei�to pētījumu pamata publiceti 185 zinitn.ialtie darbi, 
seJ;.omtas 29 autorapliecības, izstrādāta lš.P:reideatelda doktora 
disertāci�a (l9?2 . ) un 9 ltandi·dā.ta disertācijas (A .Apsitis -
1958., G.Janaone - 1966., J.Billdars - 1966., Z.Mīlberss -

19'70.• • H.Ds.m.belcelne - 1970., R„Kleine - l974., D .Šitca - 1974.,

Ioiboli.iJa-Grigeļone - 1977., V.OsipJans - 1981.). 
Pētījumos vel piedalījušies RPI darbinieki O.Makaimova,

E.Joksta, T.Kutuzova, L.Timrn.a, N.f;tezina, Z.Novik:ova, L.Korzu

nava, I.Vinogradova-Ziemele, L.Burmiatrova. E.Jaunzeme-Eljašā.-
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De un aitu zinātniski-pētniecisko iestāžu līdzstrādnieki -

V.Bondarenko, V.Čkalova, V.Kalabuhova, !.Dancigere u.o.

E.Preidenfelds vienmēr seko jaunākajiea zinātnes sasnie

gumiem 88Yā specialitātē. VitJ ir vadoās zinātnieks• kas i•
guvie pelnītu autoritāti republikas un TiaeaTienībee mērogi. 

ļ 

1 
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!aypeaT rocy,n.apcTBeHHO� n-peMHH naTBKRCKO� CCP. AOKTOp Tex

HHqecKHX Hayit, npo1peccop 3'AI,ap JKaHOBW-1 �e�eHtļ>eJib,lļ COBJJ0CTHO 
c aacJiyJKeHHW.i ,DsenTe.TieM HayītH Jia.TB�AcKoA CCP npo<J>eccopoM Ba.n,n.e
MapoM flHoa11qeM �Ht\6epr'Ol.l flBJlRIOTCfi OCHOBaTeJIRMM PJ-DKCKOA WKOJW 
no MccneAOBaHMIO Kepa,MH�eCKHX cerHeTo- H nbe303HeKTpHKOB. Ha
pff)Jy c r.A.CMo�eHCKMM, H.A.ToŗJnOBliM H A.H. DopHC0HKO OH B qMC•

Jie nepBblX COBeTC�{ļi){ yqeHbIX �3yqaeT tPH3HKO-Xm,.iHtleCKt�e M uarHH'l'-
Hble caoncTBa q>eppl-tTOB (1919-1952). �MR 3.1K.�pe�.�eHcļ>eJib,qa ms.
poxo M3B0C'i"HO cneQM8JIMCT8.M TeXH"tf0CK0'1 Kep&rnKH HB.hleR CTprura. 
Ero J"ļMTeJI.R - 'tLJieH-Koppecno�1.I\eHT AH CCCP HMKHTa A.neKcatt,n.poBMtl 
Toponoa M 3acJiy7!eHHbIR AeaTeJtb r!ayRM JlaTBM�CKoR CCP, npoq,eccop
IlJtKA fü.loa"q 3R.nyK. 

3,[\rap lRB.HoBMtl �pe�eHcpeJibA po,n.HJICfi 9 HI0.11.R 1922 ro�a B l".

IlcKoae. Ero oTeu, lFAH flttoBKq �eA)l.eHļeJib,q, O,ll.MH H3 JiaTbllllCKi>.iC
peso®1moHepoB-60JibmeBHKOB t aWiMMLwl OTBe�rcTBeHHbfe X03.fftlCTBeH
Jilie M KY�bTypttNe nocTN a pa3HbJX ropo'Aax CoBeTcKoro Co�3a, no
S'I'OMY B m�o.ny XO'AMTb3. �peR,n.eHcļleJib)\ Ha�MHaeT B Bono r'Ae t npo.n_o.'1-
�aeT YQMTbCH B ropo�e RHBHY K�KoA o6nacTM M B  MMxaA�oee, PH-·
3aHCKOft o6JI&cTM' Ilocne OKOHQW-IHfl Be 'II'Opo,[r_CKO'A cpe�HeR mJtO.:IN B

1940 I'O,(Jy OH nocTynae'l' Ha XMMfftīeCKHR tļ)aKyJibTeT XapbKOBCKOrO
rocy,qapcTaeHHoro yttMBepcMTeTa, r]\e 3at<a.HtīMBaeT I Kypc.

C Haqa.JIQM BenHROA ÜTeqecTBeHHOR BOAHbt 3. �Ap.eHcpeHbA

BMecTe c po�MTenRMH asa.KyKpyeTcff B CapaTOBCKYJ> o6nacTb, rAe

pa.6oTaeT Ha MamKHHo-TpB.KTopHo� C'l'a.HQKM yt1eTT.ļHKOM. B 1942 ro,ny
ero rtpM3HB8J)T s Coee'l'CK)'I> ApMMD. CJIY"MT OH B 43-A JlaTBHi�cRo'1 

r·sap�eRCKO� AHBM3HM (1942-1944). nepsoe p4H0HMe OH fiO.nytlKt

Q Hor16pe I942 ro,l\a y CTapoR Pyccbl „ B ,n_a.nbHeAJneM oH soee8.JI .B

KaJIMHMHCKOR o6na.cTM, 8 BenopyccKOA CCP M B naTBMRCKOR CCP B

aprrM ne pt-1 ttc K01• 1 :01J,pa.a,..�e11 eHHrl •
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