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PRIEK ŠVĀRDS

Šā darba mērķis — iepazīstināt lasītājus ar ķīmisko

rūpniecību Latvijā agrāk un tagad un vairākām citām

rūpniecības nozarēm, kuras plaši izmanto ķīmijas pakal-
pojumus.

Zināmas grūtības radīja materiāla izvēle, jo pie paš-

reizējā zinātnes un tehnikas attīstības līmeņa grūti at-

rast rūpniecības nozari, kura lielākā vai mazākā mērā

nebūtu saistīta ar ķīmiju. Tādēļ aplūkots samērā plašs

nozaru loks, letverot gan celtniecības materiālu, laku

un krāsu, gumijas un farmaceitisko rūpniecību, kas Lat-

vijā sāka attīstīties jau diezgan sen, gan ari jaunās rūp-
niecības nozares — plastmasu, ķīmisko šķiedru, aerosolu

rūpniecību, kas Izveidojās tikai pēc padomju varas nodi-

bināšanās Latvijā. Nelielais brošūras apjoms neļāva ap-
skatīt pārtikas un vieglās rūpniecības ķīmiju, kā ari to

organizāciju darbu, kuras vieno zinātni ar ražošanu.

Materiāla izklāstā sniegts iss nozaru raksturojums,
atbilstošo rūpniecības uzņēmumu vēsture un izaugsme
padomju varas gados.

Autores
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IEVADS

Jau vairāk nekā pirms 200 gadiem lielais krievu zināt-

nieks M. Lomonosovs norādīja: «Ķīmija plaši iespiežas
cilvēka dzīvē

...
Kur vien skatāmies, visur mūsu acu

priekšā tās centieni gūst panākumus.» Ķīmija ir zinātne,

kas aicināta daudzveidot un bagātināt sabiedrības ma-

teriālās vērtības, uzlabot esošos un radīt jaunus ražoša-

nas procesus.

Bez ķīmiskās rūpniecības attīstības nav domājama
tautas saimniecības attīstība vispār, jo tieši ķīmiskā rūp-
niecība apgādā ar visdažādākajiem materiāliem un pus-
fabrikātiem visas rūpniecības nozares. Ķīmiskā rūpnie-
cība ir ļoti progresīva tautas saimniecības nozare, kas

ļauj īsā laikā no kapitālieguldījumiem gūt maksimālu

ekonomisko efektu.

PSKP CX 1958. gada maija plēnums lika pamatus

ķīmiskās rūpniecības paātrinātai attīstībai, bet PSKP CX
1963. gada decembra plēnuma lēmumi un jaunais piec-
gades plāns (1966.—1970.) pavēra grandiozas perspektī-
vas tās tālākajai attīstībai.

Ķīmiskās rūpniecības produkcijas ražošana piecgadē
divkāršosies, 2,5—3 reizes palielināsies dažādu plaša pa-

tēriņa preču ražošana. Sevišķi jāattīsta izejvielu, māk-

slīgo mēslu, plastmasu, sintētisko šķiedru ražošana, kā

arī tās nozares, kuras balstās uz organisko sintēzi.

Mūsdienu ķīmija galvenokārt pamatojas uz akmeņ-
ogļu, naftas un gāzes izmantošanu, no kā iegūst visda-

žādākos sintētiskos materiālus.

Sakarā ar to, ka sintētiskos materiālus var izveidot

ar nepieciešamām īpašībām, tie arvien vairāk aizvieto

dabiskos un arvien plašāk aizstāj tādus materiālus, ko

agrāk uzskatīja par neaizstājamiem. Tomēr mēs nedrīk-

stam pārsteidzīgi secināt, ka dabisko izejvielu izman-

tošana nākotnē būs ierobežota un to nozīme pakāpeniski
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samazināsies. Jāievēro, ka augu un dzīvnieku valsts

nepārtraukti atjaunojas un daudzi tās produkti ir lielis-

kas izejvielas tālākai ķīmiskai pārstrādei.

Padomju Savienības ķīmiskās rūpniecības tālākajā at-

tīstībā savu ieguldījumu dod arī mūsu republika. Pēdē-

jos gados ķīmija arvien vairāk ienāk dažādās rūpniecī-
bas nozarēs un sadzīvē.

levērojot to, ka ķīmiskā rūpniecība galvenokārt balstās

uz dabiskajām izejvielām, rodas jautājums, kādēļ tai

mūsu republikā ir šāds izcils stāvoklis. Atskaitot dažā-

dus silikāt- un karbonātiežus, ko izmanto javu saistvielu

ražošanai, kūdru un koksni, mūsu republika nav bagāta
ar izejvielām, kas spētu sevišķi saistīt ķīmiķu uzmanību,

kaut gan pēdējā laikā ģeologi atraduši Kuldīgas ap-

kārtnē naftas krājumus, bet Limbažu rajonā — lielas

dzelzsrūdas nogulas, kas nākotnē varētu ievērojami pa-

pildināt ķīmiskās rūpniecības izejvielu krājumus. Agrāk
parasti ķīmija strauji attīstījās ar izejvielām bagātās

rūpnieciski attīstītās valstīs. Un tomēr Latvijā ķīmija
ir spēcīgi attīstījusies. Tas izskaidrojams ar prasībām,
kādas uzstāda tehniskā progresa laikmets, ar brālīgo re-

publiku palīdzību, labiem ķīmiķu kadriem un tradīcijām.
Lai labāk varētu saskatīt tās pārmaiņas, kas notikušas

mūsu republikas ķīmiskās rūpniecības straujās augšup-

ejas periodā, nedaudz atskatīsimies pagātnē.
Ķīmiskās rūpniecības attīstības pamati Latvijā likti

jau ap 14. gs. ar pilsētu mājamatniecību, bet 17. gs., kad

Kurzemē valdīja hercogs Jēkabs, rūpnieciskā ražošana

izvērtās arvien plašāk. Vienlaikus ar citām nozarēm at-

tīstījās arī dažas ķīmiskās rūpniecības nozares. Atvestie

ārzemju meistari interesējās par Kurzemes purva rūdas

izmantošanu, dedzināja kaļķus, ģipšakmeni, no vietējām
smiltīm kausēja stiklu, gatavoja ķieģeļus, kārniņus,
tecināja darvu, ieguva potašu, salpetri, šaujampulveri,
dažādas krāsas, vārīja ziepes utt. Šo nozaru uzņēmumi
bija pavisam nelieli.

18. gs. beigās izveidojās dažādas manufaktūras, kas

specializējās iepriekš minētajos ražošanas veidos. levē-

rojama daļa manufaktūru atradās pie muižām.

19. gs. vidū lielākā daļa Latvijas rūpniecības bija kon-

centrēta Rīgā. Provincē bija attīstīta tikai stikla, papīra,

ādas, kaļķu un ģipša rūpniecība. Jau kopš 19. gs. 30. ga-
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diem Latvijas rūpniecība bija saistīta ar Krievijas tirgu.
19. gs. 80. gadu sākumā Latvijā strauji attīstījās ka-

pitālistiskā lielrūpniecība, ko sevišķi sekmēja izdevīgais

ģeogrāfiskais stāvoklis — pilsētas atradās pie jūras. Bez

tam 70. gadu beigās cariskā valdība palielināja muitu

importējamām rūpniecības precēm. Tad uz Krieviju sāka

plūst ārzemju kapitāls, jo, negribēdamas pazaudēt Krie-

vijas tirgu, lielākās ārzemju firmas savu darbību pār-
cēla uz Krieviju, organizējot savus uzņēmumus gar visu

tās rietumu robežu. Sinī laikā izauga un nostiprinājās
Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika, Līgatnes un

Slokas papīrfabrikas, gumijas izstrādājumu fabrika

«Mūndel» un «Provodņik», Rīgas cementa fabrika

«C. Ch. Schmidt», Nevermana cementa izstrādājumu
fabrika, Rutenberga ķīmiskā rūpnīca, Heflingera un K°

superfosfāta rūpnīca Mīlgrāvī, anilīna fabrika Liepājā,
akciju sabiedrības «Glovers» skābju un sārmu ražošanas

uzņēmums un daudzas citas mazākas fabrikas.

Pirmā pasaules kara laikā gandrīz visus Latvijas rūp-
niecības uzņēmumus evakuēja uz Krieviju.

Buržuāziskā Latvija, kas ietilpa kapitālistiskās pasau-
les saimnieciskajā sistēmā, formāli skaitījās patstāvīga
zeme. Taču patiesībā tā bija ekonomiski un politiski at-

karīga no imperiālistiskajām lielvalstīm, vispirms no

Vācijas un Anglijas. Latvijā sākās ekonomikas agrarizā-
cijas un deindustrializācijas process, daļa lielo rūpniecī-
bas uzņēmumu, piemēram, «Provodņik» v. c, vairs darbu

tā arī neatjaunoja.' Atrauta no Padomju zemes, Latvija

zaudēja svarīgus izejvielu avotus un rūpniecības pro-

dukcijas realizācijas tirgus.
Ķīmiskā rūpniecība šinī laikā bija ļoti vāji attīstīta,

galvenokārt darbojās tikai atsevišķi nelieli privāti uzņē-
mumi, kur ražoja dažādus izstrādājumus vietējam tir-

gum. Fabrikās bija zems mehanizācijas līmenis, primi-
tīva tehnikaun pārsvarā roku darbs. Tikai Rīgas super-
fosfāta fabrika ar savu produkciju apgādāja visu Baltiju.

Laku un krāsu rūpniecība deva vietējam patēriņam
ierobežotu laku un krāsu sortimentu. Gumijas fabriku

jauda bija maza, un tās nebija specializējušās noteikta

veida izstrādājumu ražošanā. Latvijai nebija savas

farmaceitiskās rūpniecības, šai ziņā tā bija pilnīgi atka-

rīga no ārzemju kapitālistiem.
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Koksnes ķīmiskā pārstrāde bija vislabāk attīstītā ķī-
miskās rūpniecības nozare. Koksnes ķīmiskās pārstrādes
fabrikā «Metils» (neliels uzņēmums) bija labi organi-
zēta bērza koksnes sausā pārtvaice. Teražoja koka ogles
un pārstrādāja koksnes sausās pārtvaices produktus. Ķī-

miskajā fabrikā «Jugla» no priežu sveķiem ražoja kolo-

foniju un terpentīnu. Laukos bija daudz sīku darvas te-

cinātavu.

Rīgā bija četras eļļas spiestuves, kurās pārstrādāja
linsēklas, iegūstot lineļļu, no kuras savukārt gatavoja

pernicu. Ar nelielu jaudu strādāja arī naftas eļļu pār-
strādes fabrika. Parfimērijas produkciju ražoja trīs ma-

zas, nenozīmīgas fabrikas, bet lielāko daļu odekolonu

un smaržvielu ieveda no ārzemēm, visvairāk no Fran-

cijas un Vācijas. Ar sadzīves ķīmiju saistītos izstrādā-

jumus ražoja «Spodrība». Tā bija neliela fabrika Rīgā, ta-

gadējās Polietilēna izstrādājumu rūpnīcas telpās. «Spod-
rības» sortimentā ietilpa dažādi mazgāšanas līdzekļi,

grīdu vasks un daudzi citi plaša patēriņa priekšmeti.
1940. gadā, kad pēc padomju varas atjaunošanas Lat-

vijā radās visi priekšnoteikumi ķīmiskās rūpniecības
augšupejai, darbs nebija jāsāk gluži no jauna — man-

tojumā bija labi ķīmiķu kadri un zināmas pētnieciskā
darba tradīcijas, tikai ķīmiskā rūpniecība gan nebija
nekāda lielā. Otrais pasaules karš un vācu okupanti sa-

grāva to pašu.
Pēc Lielā Tēvijas kara sākās strauja ķīmiskās rūpnie-

cības attīstība. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumus pilnīgi
rekonstruēja uz jaunākās tehnikas bāzes. Padomju Lat-

vijas ekonomisko attīstību veicināja sociālistiskā darba

sadale un kooperēšanās, kā arī brālīgo sociālistisko re-

publiku sniegtā palīdzība.

Latvijā ķīmiskā rūpniecība plaši sāka attīstīties tikai

pēc PSKP CX 1958. gada maija plēnuma. Tagad mūsu

republikas ķīmiskā rūpniecība dažās dienās ražo vairāk

produkcijas nekā visā 1940. gadā. Līdz ar ķīmijas attīs-

tību jaunu darba dzīves ritmu ieguvusi Daugavpils, Val-

miera un Olaine, kur uzceltas lielas rūpnīcas. Tās visas

ir ķīmiskās rūpniecības milži salīdzinājumā ar agrāka-
jām sīkajām fabrikām. Šādu ķīmijas gigantu celtniecība

Latvijā iespējama tikai Padomju varas apstākļos, ciešā

sadarbībā ar citu republiku uzņēmumiem.
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CELTNIECĪBAS MATERIĀLI

Celtniecības apjoma ziņā Padomju Savienība ieņem

pirmo vietu pasaulē. Mūsu zemē kapitālās celtniecības

tempi arvien pieaug. No 1961. līdz 1965. gadam šim no-

lūkam iztērēti 211 mljrd. rbļ. (apmēram tikpat daudz,
cik iepriekšējos desmit gados kopā), bet jaunajā piec-
gadē izlietos 310 mljrd. rbļ. Grandiozās celtniecības pro-

grammas izpilde daudzējādā ziņā ir atkarīga no celtnie-

cības materiālu ražošanas.

Šajā piecgadē cementa ražošana palielināsies no

72 līdz 105 milj. t, bet saliekamo dzelzsbetona kon-

strukciju ražošana —no 56 līdz 80 milj. m 3 gadā. Mūsu

republikā 1966. gadā saliekamo dzelzsbetona konstruk-

ciju ražošanas apjoms sasniedza 600 tūkst. m 3.
Latvijas būvmateriālu rūpniecība savā attīstībā no-

staigājusi garu un sarežģītu ceļu. Tā ir viena no mūsu

republikas visvecākajām rūpniecības nozarēm. Bagātie
māla, smilšu un kaļķakmens krājumi sekmējuši minerālo

saistvielu rūpniecības attīstību jau senā pagātnē.

Kaļķi. Vecākās javu saistvielas ir kaļķi un ģipsis. Ar

KajĶiem cilvēki iepazinās jau ļoti sen, tajā pašā laikā,

kad tie iemācījās rīkoties ar uguni. Ģipsis un kaļķi gadu
tūkstošiem bija vienīgās mākslīgi iegūtās javu saistvie-

las, ko izmantoja celtniecībā. Kaļķus sajaucot ar attiecī-

gām pildvielām (smiltīm, granti) un ūdeni, iegūstam
kaļķu javu, ko izmanto akmeņu un ķieģeļu sasaistīšanai

vai arī sienu blietēšanai.

Latvijas PSR ir bagāta ar karbonātiežu nogulām.
Kaļķakmens, kas sastāv gandrīz tikai no kalcija karbo-

nāta, mūsu republikā sastopams diezgan reti. Samērā

tīra kaļķakmens atradnes ir Nīgrandes, Auces un Saldus

apkārtnē, kur izmantojamais slānis bieži vien ir biezāks

par 10 m un atrodas tuvu zemes virskārtai.
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Vairāk izplatīts ir dolomīts, kura sastāvā ir ne tikai

kalcija, bet arī magnija karbonāts. Vislielākā nozīme ir

atradnēm Daugavas v. c. upju krastos, kur dolomīta ieži

ir atsegti. Dolomītkaļķi ir visizplatītākie kajķi, ko lieto

mūsu republikā. Turpmāk teksta ar vārdu kaļķi apzīmēti
kā kaļķakmens, tā arī dolomītkaļķi.

Kaļķi kā javu saistviela Latvijā lietoti jau 12. gs. bei-

gās, kad cēla pirmās baznīcas. Izejvielas kaļķu ražoša-

nai var būt kaļķakmens, saldūdens kaļķi un dolomīti,
kurus apdedzina 950—1200° temperatūrā. 13. gs. jau dar-

bojās vairāki kaļķu apdedzināšanas cepļi. 17. gs. Kur-

zemē hercoga Jēkaba valdīšanas laikā kaļķu cepļu bija

daudz, galvenokārt tie atradās gar Lielupi un Daugavu,
tomēr nozīmīgākie bija kaļķu cepļi, kas atradās pilsētās.

Rīgā darbojās kaļķu ceplis, kurā apdedzinātos kaļķus

izmantoja pilsētas celtniecībā. Ar šā cepļa atrašanās

vietu ir saistīts Rīgā vēl ilgi saglabājies Kaļķu ielas no-

saukums (tagadējās Ļeņina ielas sākums). Vēlāk kaļķu
cepli no Rīgas pārcēla uz Rumbulu, tad — Doli, bet

17. gs. beigās — uz Salaspili. Kaļķu cepļi bija arī lielā-

kajās muižās, sevišķi tajās, kas atradās tuvu izejvielu
atradnēm.

18. gs., palielinoties ķieģeļu ražošanai, pieauga arī

pieprasījums pēc kaļķiem kā saistvielas. Ap šo laiku

kaļķakmeni sāka lietot arī metalurģijā un stikla rūpnie-
cībā. Galvenās atradnes bija Ikšķilē, Salaspilī, Katla-
kalnā v. c. Ikšķilē tai laikā ierīkoja pat divus kaļķu
cepļus.

20. gs. sakumā kaļķu ražošana saka plaši attīstīties.

Buržuāziskās Latvijas laikā tika diezgan plaši pētītas
Latvijas kaļķakmens atradnes. Pētniecības darbu veica

vai nu atsevišķas personas, vai ieinteresētās firmas.

Kaļķus ražoja nelielos, maz mehanizētos uzņēmumos.
Visvairāk kaļķu ražoja Rīgas un Cēsu apriņķos. Tie deva

ap 75% no visa Latvijā ražotā kaļķu daudzuma. 1939.

gadā Latvijā reģistrēti 138 kaļķu cepļi.

Kara laikā kaļķu ražošana apsīka, tāpat kā citas rūp-
niecības nozares, kuru produkcija tieši nebija nepiecie-
šama kara vajadzībām. Kaļķu rūpniecību nenodrošināja
ne ar darbaspēku, ne ar kurināmo. Daudzus kaļķu cep-

ļus izpostīja. Pēc Lielā Tēvijas kara kaļķu cepļus centās
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strauji atjaunot. Gandrīz vai katrā rūpkombinātā bija

savs kaļķu ceplis, jo trūka būvmateriālu kolhozu celtnie-

cībai un' karā izpostīto ēku atjaunošanai. Sīkie kaļķu

cepļi strādāja loti neekonomiski.

Līdz ar cukura rūpniecības attīstību ievērojami pie

luga kaļķu patēriņš. Cukura rūpniecībā kaļķus lieto cv

kura attīrīšanai. Vidējas jaudas cukurfabrika patere

40—50 t kaļķu diennaktī.

Sevišķi liels pieprasījums pēc kaļķiem bija ap
1950.

gadu, kad sāka organizēt smilškaļķu (silikātķieģeļu)
ķieģeļu ražošanu.

Mūsu republikā kaļķus galvenokārt ražo kaļķu rūp-

nīca «Sarkanais Oktobris», Brocēnu cementa un šīfera

kombināta Sātiņu cehs, Cēsu un Bolderājas būvmate-

riālu rūpnīca. Lielākā rūpnīca — «Sarkanais Oktobris»,

kas atrodas netālu no Rīgas, būvkaļķus ražo samēra

maz. Tās produkcijas lielākā daļa — apmēram 85% — ir

dolomīta milti.

Brocēnu cementa un šīfera kombināta Sātiņu kaļķak-

mens karjers ar modernu drupināšanas un šķirošanas
cehu sāka darbu 1961. gadā. Tas apgādā ar kaļķakmeni

1.att. Kaļķu rūpnīca «Sarkanais Oktobris».
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Brocēnu cementa rūpnīcu, bet kaļķus nosūta uz Liepā-

jas, Daugavpils un Rēzeknes silikātķieģeļu rūpnīcām,

drupināto kaļķakmeni —uz mūsu republikas, Lietuvas

un Baltkrievijas cukurfabrikām. Sātiņu cehā ražotos kar-

bonātkaļķus izmanto lauksaimniecībā.

Ļoti labas kvalitātes būvkaļķus ražo Cēsu būvmate-

riālu rūpnīca. Bolderājas būvmateriālu rūpnīca, kura

produkciju sāka dot 1952. gadā, arī ražo kaļķus savām

vajadzībām silikātķieģeļu izgatavošanai. Trijās dienās

rūpnīca saražo ķieģeļus 2 piecstāvu 70 dzīvokļu māju
celtniecībai. Silikātķieģeļiem kā būvmateriālam ir vairā-

kas priekšrocības: tie ir salizturīgi un to izgatavošanas
tehnoloģija ir vienkārša — maltus, apdedzinātus kaļķus

sajauc ar smiltīm, veldzē, formē un cietina autoklāvā.

Vietējie kaļķu ražošanas uzņēmumi pilnīgi apmierina

republikas pieprasījumu.
Romāncements. Apdedzinot kaļķakmeni ar paaugsti-

nātu mālu saturu, iegūst romāncementu. Tā iegūšanas

paņēmienu 1796. gadā pirmais patentējis anglis Pārķers,

kaut gan apmēram 100 gadus pirms tam līdzīgs mate-

riāls bijis pazīstams arī Krievijā. No romāncementa var

gatavot apmetumu javas un mūrjavas, kā arī zemākas

markas betonus.

Romāncementu Latvijā sāka ražot 19. gs. 70. gados
Šmita Rīgas cementa fabrika. Izejvielas ieguva Dauga-

vas krastos. 20. gs. sākumā, izmantojot Slokas un Saul-

kalnes izejvielas, to sāka ražot arī Slokā (1901.) un Do-

les salas rajonā — Maruškā. 1907. gadā Slokā uzcēla vēl

vienu romāncementa fabriku. Visu četru fabriku jauda

bija 50 000 t romāncementa gadā. Rīgā ražoto romānce-

mentu lietoja ne vien Rīgas, bet arī Pēterburgas, Mas-

kavas un Minskas celtniecībā. To izveda arī uz Berlīni.

Buržuāziskās Latvijas laikā apsīka romāncementa ra-

žošana Slokā un Maruškā, bet Rīgas cementa fabrika

tā izlaidi pārtrauca 1942. gadā. Romāncementa ražošanu

Slokā atsāka 1951. gadā pēc jaunas tehnoloģijas, ko bija

izstrādājuši Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ķīmijas

(tagad Neorganiskās ķīmijas) institūta un Slokas ro-

māncementa fabrikas darbinieki, un turpināja līdz 1963.

gadam. Tā kā romāncements nav piemērots industriālām

celtniecības metodēm, tā ražošanu pārtrauca. Tagad
Slokas fabrika ražo dolomīta miltus lauksaimniecībai.
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Cements. 19. gs. ģeologi plašāk sāka pētīt Latvijas de-

rīgos izrakteņus. Savos pārskatos tie ziņoja, ka Kurzemē

un Vidzemēesot lielas dabas bagātības. 19. gs. otrajā pusē
derīgos izrakteņus sīki pētīja Tartu universitātes profe-
sors K. Šmits. Ar viņa darbiemsaistās cementa ražošanai

nepieciešamo izejvielu un tā ražošanas tehnoloģijas zi-

nātniska pētīšana. K. Smita iesākto pētniecības darbu

turpināja viņa skolnieks V. Līvens, kurš kopā ar Rīgas

tirgotāju K. Šmitu (C. Ch. Schmidt) Rīgā — Podragā,
kreisajā Daugavas krastā, ērta ūdensceļa malā 1866.

gadā noorganizēja Rīgas cementa fabriku. Līdz ar to sā-

kās cementa rūpniecības attīstība ne tikai Latvijā, bet

visā Krievijā.
Oficiāli uzskata, ka Rīgas cementa fabrika ir vecākā

cementa fabrika Padomju Savienībā, tomēr, kā liecina

vēsture, pirmā cementa fabrika Latvijas teritorijā atra-

dusies pie Juglas (1797.) un piederējusi Rīgas tirgotā-
jam Falkam. Šī fabrika bijusi pielāgota arī šaujampul-
vera ražošanai un eļļas spiešanai. Tomēr trūkst sīkāku

ziņu par tajā ražotā cementa īpašībām. 1806. gadā fab-

rika likvidēta.

Rīgas cementa fabrika sāka darboties 1867. gada ru-

denī. Par izejvielām cementa ražošanai izmantoja vietē-

jos mālus, bet kaļķakmeni ieveda no ārzemēm. Cementa

iegūšanai izejmateriālus vispirms pārvērš duļķī un tad

apdedzina 1450° temperatūrā, līdz tas saķep. Šādu ma-

teriālu
sauc par klinkeru, no kura, samaļot to kopā ar

attiecīgām piedevām (ģipšakmeni, trepeli v. c), iegūst
cementu. Neilgi pēc fabrikas atklāšanas tvaika katla

sprādziens iznīcināja tās korpusu. 1868. gadā fabrika at-

sāka darbu un sāka ražot portlandcementu un romānce-

mentu.

Sākoties pirmajam pasaules karam, daļu Rīgas ce-

menta rūpnīcas iekārtas evakuēja uz Krieviju. Rūpnīca
darbu atjaunoja tikai 1921. gadā.

Saimnieciskās dzīves panīkums buržuāziskajā Latvijā
noveda arī pie celtniecības apjoma un celtniecības ma-

teriālu ražošanas sašaurināšanās. Šai laikā kaļķakmeni
vairs neieveda, bet izmantoja vietējos — Siguldas, Rīgas
un Tukuma apkārtnes saldūdens kaļķus, kuri saturēja
samērā daudz piemaisījumu. Profesors E. Rozenšteins
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Brocēnos Cieceres ezera krastā atrada tīrāku kaļķak-
meni. Ģipšakmeni, ko lietoja kā piedevu portlandce-

mentam, ieguva Salaspilī, Nāvessalā, bet vēlāk — Sau-

riešos. Apdedzināšanai vajadzīgās ogles ieveda no

ārzemēm.

Galveno vietu buržuāziskās Latvijas saistvielu rūpnie-
cībā saglabāja akciju sabiedrības «C. Ch. Schmidt» Rī-

gas cementa un romāncementa fabrika, kurā mehanizā-

cijas līmenis bija zems, daudzas ražošanas pamatiekār-
tas bija jau novecojušās un bija samērā daudz roku

darba. Vairākus gadus Rīgas cementa fabrika, Rīgas šī-

fera fabrika un stikla fabrika «Sarkandaugava» pārvēr-
tās par sezonas uzņēmumiem, kas strādāja vienīgi
celtniecības sezonas laikā un arī tikai tad, ja tās guva

peļņu.

1936. gadā, kad sāka celt Ķeguma hidroelektrostaciju

un nodibināja Rīgas šīfera fabriku, radās lielāks port-
landcementa pieprasījums. Lai to apmierinātu, akciju
sabiedrība «C. Ch. Schmidt» sāka celt Brocēnos otru ne-

lielu, bet samērā labi mehanizētu portlandcementa fab-

riku, kura jau 1938. gadā sāka dot produkciju. Līdz ar

to portlandcementa ražošana Latvijā ievērojami pieauga.
Tomēr pašu ražotais cements visas vajadzības nevarēja

apmierināt, to ieveda arī no ārzemēm.

Vācu okupācijas laikā abas cementa fabrikas strā-

dāja ar stipri samazinātu jaudu. 1944. gadā vācu oku-

panti atkāpjoties aizveda līdz arī daļu fabriku iekārtas.

Pēc Rīgas atbrīvošanas 1944. gada oktobrī tūlīt sāka

atjaunot Rīgas cementa fabriku, bet 1945. gadā tā jau
sāka ražot būvmateriālus kara laikā sagrauto celtņu at-

jaunošanai.

Brocēnu cementa fabrika kara laikā bija stipri cietusi.

Vispirms atjaunoja darbu raktuvēs, lai varētu piegādāt

izejvielas Rīgas cementa fabrikai. Brocēnu cementa fab-

rika darbu atsāka 1947. gadā. Rūpnīcas atjaunošana

prasīja no strādniekiem lielu pašaizliedzību. Grūti bija
strādāt un no drupām atjaunot rūpnīcu. Atjaunošanas
darbus Brocēnos vadīja X- Kinstlers, A. Vaivads un

X- Karlsons.

Ap 1950. gadu Brocēnu cementa un šīfera kombināts

izveidojās par lielāko cementa rūpnīcu Latvijā. 1957.—
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2. att. Šīfera viļņošanas automāts Rīgas cementa un šīfera rūpnīcā.

1958. gadā to vēlreiz rekonstruēja, ievērojami palielinot
cementa ražošanu. Lai divkāršotu Brocēnu kombināta

jaudu, 1961. gadā to sāka paplašināt, uzstādot jaunu
150 m garu rotācijas krāsni. To nodeva ekspluatācijā
1962. gada septembrī. Jaunā krāsns ražo klinkeru

280000 t cementa iegūšanai gadā. Tik daudz klinkera

nevarēja saražot pat trīs iepriekšējās mazākās rotācijas
krāsnis kopā. To kopējā jauda bija 250000 t gadā.

Līdz ar ražošanas pieaugumu uzlabojusies arī Latvijā
ražotā portlandcementa kvalitāte. Cementa kvalitātes

ziņā Brocēnu un Rīgas cementa rūpnīcas ieņem vienu

no pirmajām vietām Padomju Savienībā.

Galvenie produkcijas veidi, ko ražo Brocēnu cementa

un šīfera kombināts, ir portlandcements (marka 500 un

600), viļņotais šīferis, kaļķakmens un kaļķi. Lielu daļu
produkcijas eksportē uz Bulgāriju, Poliju, Cehoslova-

kiju, Indiju, Birmu, Āfrikas valstīm v. c.

Nelielā Rīgas cementa fabrika padomju varas gados

pārvērtusies līdz nepazīšanai. lerīkotas modernas tehno-

loģiskas līnijas, daudzreiz palielinājusies produkcijas
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izlaide. Pašlaik rūpnīca ražo cementu, šīferi, gāzbetonu
un sauso ģipša apmetumu. Kopš 1945. gada cementa iz-

laide palielinājusies 15 reizes, ģipša sausā apmetuma
izlaide — 30 un šīfera izlaide — 140 reizes.

Liels darbs rūpnīcā veikts ražošanas procesu mehani-

zācijā un automatizācijā: darbojas vairākas automātis-

kās un pusautomātiskās līnijas, vairāki konveijeri un

automāti. levērojami augusi cementa apdedzināšanas
krāšņu jauda. Pilnīgi mehanizēta šīfera ražošana. No-

dotas ekspluatācijā jaunas viļņotā šīfera un vieglbetona
ražošanas iekārtas.

Rīgas cementa un šīfera rūpnīca bija pirmā Padomju

Savienībā, kas uzsāka gāzbetona, kā arī sausā ģipša ap-

metuma ražošanu. Sevišķi lielu uzmanību rūpnīcas ko-

lektīvs veltī gāzbetona ražošanai, jo 1 m 3 gāzbetona sil-

tuma un skaņas izolācijas ziņā aizstāj 1000 ķieģeļu.

Turpmāk paredzēts gāzbetona ražošanas jaudu ievēro-

jami palielināt.

Padomju valdība augstu novērtējusi rūpnīcas darba

sasniegumus un lielo ieguldījumu būvmateriālu ražo-

šanā. Atzīmējot rūpnīcas pastāvēšanas 100. gadadienu,
1966. gadā tā apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga or-

deni.

Šīferis. Šīferis ir izstrādājums, ko iegūst no portland-
cementa un azbesta šķiedrām. Nosaukums «šīferis» cē-

lies no tāda paša nosaukuma slāņaina ieža Reinas kras-

tos. Pirmais šīferi ieguvis čehs Hačeks Prāgā 1900. gadā.
Drīz šīfera ražošana apgūta arī citās zemēs.

Šīfera ražošanu Latvijā uzsāka neliels uzņēmums

Daugavpilī, kas darbojās tikai neilgu laiku. Šīferi ieveda

no ārzemēm līdz pat 1935. gadam, kad Latvijas Zemko-

pības ministrija Rīgā uzcēla šīfera fabriku. Tā atradās

blakus Rīgas cementa fabrikai. Šīfera fabrika ražoja da-

žādus izstrādājumus — presētās un viļņotās šīfera plāk-
snes jumtu pārsegumiem, sienu apdares plāksnes, cau-

rules, azbesta papīru v. c. Cementu saņēma no Rīgas
cementa fabrikas, bet azbestu ieveda no ārzemēm. Ra-

žoja ne tikai parastās pelēkā šīfera plāksnes, bet arī

krāsainās.

1938. gada Rīgas šīfera fabrika pārgāja akciju sabied-

rības «Šīferis» pārziņā, kas 1939. gadā Brocēnos uzcēla



modernāku šīfera fabriku. Šī fabrika ražoja tikai viļņoto
šīferi.

Pēc kara pirmā darbu atjaunoja Rīgas šīfera fabrika.

Tā specializējās tikai presēta, maza izmēra šīfera plāk-

šņu ražošanā. Pieprasījums pēc šīfera, sevišķi viļņotā,

strauji pieauga, tādēļ 1963. gadā fabrika tika rekon-

struēta un pielāgota arī viļņotā šīfera ražošanai.

Brocēnu šīfera rūpnīca pēc atjaunošanas 1949. gadā
ātri vien izvirzījās vienā no pirmajām vietām Padomju
Savienībā iekārtas ražīguma ziņā. Rūpnīcas darbinieki

mehanizēja un uzlaboja vairākas darba operācijas, kon-

struējot dažādus jaunus agregātus. Brocēnos radīja Pa-

domju Savienībā pirmo automātu šīfera viļņošanai. Par

šīfera viļņošanas un nokraušanas agregāta konstruē-

šanu un ieviešanu ražošanā grupai darbinieku 1957.

gadā piešķīra Latvijas PSR Valsts prēmiju.

Agrākās Rīgas un Brocēnu šīfera rūpnīcas tagad ir

attiecīgi Rīgas un Brocēnu cementa un šīfera kombi-

nātu cehi.

Ģipsis. Ģipsis — sens grieķu nosaukums minerālam,
ko mes saucam par ģipšakmeni. Tas ir mīksts noguluma
iezis, kura galvenā sastāvdaļa ir minerāls ģipsis. Pa-

rasti ar vārdu «ģipsis» saprot 140—180° temperatūrā

apdedzinātu, sasmalcinātu ģipšakmeni.

Ģipsi jau izmantojuši senie ēģiptieši monumentālu

būvju celtniecībā. Vēlāk acīmredzot ģipsi aizmirsa, jo
Romas uzplaukuma laika celtņu atliekās tas nav atrasts.

Tikai 7. un 8. gs. ģipsi atkal sāka izmantot celtniecībā.

No 13. līdz 16. gs. ģipsis plaši lietots Vācijā. Tur sa-

glabājušās daudzas viduslaiku celtnes (baznīcas, cie-

tokšņi), kur akmeņu saistīšanai izmantotas ģipša javu
saistvielas.

Nav saglabājušās ziņas, kādā veidā ģipsis iegūts se-

natnē. Tā kā ģipša apdedzināšanai nepieciešama samērā

zema temperatūra, tad to varēja apdedzināt traukos virs

atklātiem ugunskuriem vai zemē izraktās bedrēs. Pirms

100 un 200 gadiem ģipsi lielākos daudzumos ieguva pus-
ieraktos cepļos, kas līdzīgi parastajiem lauku kaļķu cep-

ļiem. Apdedzinātos ģipša gabalus sadauzīja un izsijāja
caur sietiem. Vēlāk tos sasmalcināja akmens dzirnavās,
kuras darbināja ar zirgiem vai ūdens enerģiju.

172 - 1907
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Ģipsis izmantots celtniecībā arī senajā Maskavā un

Pēterburgā. Akadēmiķis V. Severgins (1765. —1826.)

raksta, ka šīm pilsētām neapdedzināts ģipšakmens pie-

gādāts no Pievolgas, Rēveles un Rīgas.

Mūsu republika ir bagāta ar ģipšakmens atradnēm.

Vislielākie nogulumi atrodas starp Salaspili un Saurie-

šiem, kur ģipšakmens slāņa biezums pārsniedz 20 m.

Bez tam ģipšakmens nogulumi ir ap Baldoni, Skaist-

kalni, Kalnciemu, Ķemeriem, Tukumu, Rendu, Kuldīgu,

Api, Gaujienu v. c.

Pirmās ziņas par ģipšakmens ieguvi Latvijā attiecas

uz 17. gs., kad 1631. gadā tas no Nāvessalas ģipšak-

mens lauztuvēm sūtīts uz Zviedriju Baltijas guberna-
tora pils apdarei Stokholmā. 18. gs., kad slavenais itāļu
arhitekts Rastrelli cēlis Rundāles un Jelgavas pilis, to

apdarei izmantots daudz ģipša. Rundāles pilī dažādi

ģipša izgreznojumi saglabājušies līdz mūsdienām.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā, strauji attīsto-

ties kapitālismam, plaši izvērsās pilsētu celtniecība. Sa-

karā ar to daudz ģipšakmens izlietoja celtniecībā un de-

koratīviem apdares darbiem.

Buržuāziskās Latvijas laikā ģipšakmens ieguve un iz-

mantošana bija koncentrēta Bērna un Šmita firmās,

kurām piederēja lielākās ģipšakmens lauztuves un fab-

rikas Rīgā un Salaspilī. Ģipšakmeni ieguva ne tikai vie-

tējam patēriņam, bet to eksportēja arī uz Zviedriju, Nor-

vēģiju, Somiju, Dāniju un Angliju.
Bērna fabrikas ražoja arī medicīnisko ģipsi. To lietoja

arī porcelāna un fajansa rūpniecībā veidņu ražošanai,

kā arī skulptūru izgatavošanai v. c.

1938.—1939. gadā Rīgas cementa fabrika sāka ražot

sauso ģipša apmetumu. Vēlāk to nodeva akciju sabiedrī-

bai «Rīgas ģipsis». Rīgas cementa fabrika bija viena no

pirmajām rūpnīcām Eiropā, kas ražoja dažāda izmēra

sausā ģipša apmetuma plāksnes, bet līdz 1949. gadam —

vienīgais šāda veida uzņēmums Padomju Savienībā. Vē-

lāk pēc tās parauga līdzīgus cehus uzcēla arī citās re-

publikās.
Kopš 1959. gada sausā ģipša apmetuma cehs ietilpst

Rīgas cementa un šīfera rūpnīcas sastāvā. Ar ģipša

sauso apmetumu («Rigipsu») Rīgas cementa un šīfera



rūpnīca apgāda ne vien musu republiku, bet arī kaimiņu

republikas.

Pirmajos pēckara gados Salaspils ģipša rūpnīca iz-

mantoja savas ģipšakmens lauztuves, bet vēlāk sāka iz-

mantot Sauriešu ģipšakmeni. Rūpnīcā bija zems meha-

nizācijas līmenis un novecojusies iekārta, tādēļ tā vairs

nevarēja apmierināt pieprasījumu pēc ģipša. 1960. gadā
uzsāka jaunas, mehanizētas ģipša rūpnīcas celtniecību

Sauriešu ģipšakmens atradnes tuvumā.

1961. gadā Sauriešu ģipšakmens lauztuvi, Salaspils
ģipša rūpnīcu un jaunuzbūvēto ģipša izstrādājumu rūp-
nīcu apvienoja vienā uzņēmumā — Sauriešu ģipša iz-

strādājumu rūpnīcā, kas pašreiz ir vienīgais ģipša ra-

žošanas uzņēmums mūsu republikā. Līdz ar būv-

ģipša ražošanas ceha stāšanos darba ierindā darbu

pārtrauca Salaspils ģipša rūpnīca un to vairs ne-

ražo arī Rīgas cementa un šīfera rūpnīcā. Ceha projek-
tētā jauda ir 200000 t būvģipša gadā. Tā gan vēl nav

sasniegta, taču pašreiz ražotā ģipša daudzums pilnīgi
apmierina mūsu republikas pieprasījumu. Būvģipsi iz-

manto Rīgas cementa un šīfera rūpnīca sausā ģipša ap-

metuma ražošanai. Sauriešu ģipša izstrādājumu rūpnīca
izgatavo starpsienu un grīdu lielpaneļus. Paneļus ga-

tavo no būvģipša, smiltīm un zāģu skaidām, stiegrojot
ar koka līstu karkasu. Grīdu paneļu ražošanā lieto kom-

binēto saistvielu — ģipsi kopā ar pucolāncementu. Pane-

ļus ražo speciālā velmēšanas iekārtā. Visas darba operā-

cijas ir mehanizētas, izņemot koka karkasa pagatavo-
šanu. Ceha jauda —400000 m 2ģipša izstrādājumu gadā.
Tuvākajos gados jauda palielināsies 1,5 reizes. Ģipša
lielpaneļiem ir nozīmīga vieta ēku celtniecībā Latvi-

jas PSR.

Sauriešu ģipša izstrādājumu rūpnīca bez tam ražo

veidņu ģipsi porcelāna un fajansa rūpniecībai. Ģipsi
mūsu republikā izmanto arī ārsienām — keramzītbetona

paneļu apdarei. Šim nolūkam ģipsim pieliek attiecīgas
piedevas, iegūstot polimerģipsi, kuram ir laba adhēzija

(saistība ar virsmu) ar dažādiem materiāliem.

Latvijas ģipšakmens krājumus pētījuši, meklējuši ie-

spējas uzlabot to izmantošanu un pārstrādes tehnoloģiju
zinātnieki E. Rozenšteins, J. Eiduks un A. Vaivads.

192*
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3. att. Keramzītbetona pane|u ar polimerģipša apdari izmantošana

celtniecībā.

Prof. E. Rozenšteins savā laikā ļoti pareizi novērtēja

ķīmijas lielo nozīmi būvmateriālu ražošanā, uzsverot,

ka bez ķīmijas nav iespējams iegūt augstas kvalitātes

izstrādājumus. Tagad viņa vārdi ir piepildījušies, un

mūsu būvmateriālu ražotāji, balstoties uz jaunākajām
zinātnes atziņām, cīnās par arvien augstākas kvalitātes

būvmateriālu ražošanu.

Keramikas izstrādājumi. Ķieģeļi būvlaukumā un

trausla porcelāna tase, ko rotā skaists zīmējums, — kas

gan varētu būt kopīgs šiem diviem ārēji un pielietojuma

ziņā tik atšķirīgiem izstrādājumiem? Un tomēr līdzīga
ir daudz: abi ir lielās keramikas izstrādājumu saimes

locekļi, kuru kopīga izejviela ir māli (grieķiski ķeramos).
Dažādu keramikas izstrādājumu ražošanas tehnoloģijā

un izejvielu receptūrās, protams, ir ievērojamas atšķi-

rības, tomēr galvenie pamatprocesi vienmēr paliek ne-

mainīgi. Sākumā masu sagatavo, tad izstrādājumu veido,

žāvē, apdedzina.

Arheoloģiskie izrakumi rada, ka būvkeramikas un
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podniecības pirmsākumi meklējami vairākus tūkstošus

gadu pirms mūsu ēras. Arī Baltijā jau sen bija attīstīju-
sies ķieģeļrūpniecība, jo blakus laukakmeņiem daudzās

pilīs un nocietinājumos atrodami ķieģeļi.

Ķieģeļrūpniecība Latvijā sākusi attīstīties 13. gs. Ķie-
ģeļu apdedzināšana koncentrējusies Lielupes, Ventas

un Abavas krastos, kur bijušas augstvērtīgas vietējo
mālu atradnes. Vislielākā nozīme bijusi Lielupes basei-

nam.

Sākumā ķieģeļi neguva piekrišanu, jo tie bija dārgi
un nevarēja tā laika celtniecības apstākļos konkurēt ar

būvakmeņiem. Ķieģeļu priekšrocība bija to precīzā forma

un skaistā krāsa, tādēļ tie sākumā tika izmantoti kā ap-
dares materiāls (piemēram, Doma un Jēkaba baznīcas

celtniecībā). Ķieģeļus lietoja kopā ar būvakmeņiem, bet

celtnes no ķieģeļiem vien sāka celt tikai 15. gs. Vēlāk,
17. un 18. gs., lomas mainījās: ķieģeļus sāka izmantot

kā konstruktīvu materiālu, bet apdarei lietoja akme-

ņus. Rīgas apkārtnē ķieģeļrūpniecība strauji paplašinā-

jās 17. gs. sakarā ar intensīvajiem pilsētas nocietinā-

jumu būvdarbiem, sabiedrisko ēku un dzīvojamo namu

celtniecību. Tomēr lielāks pieprasījums pēc šā celtnie-

cības materiāla radās 18. gs., kad ķieģeļus sāka izman-

tot piļu, piemēram, Rundāles, Jelgavas, un daudzu mui-

žas ēku celtniecībā. Sākot ar 18. gs. vidu, Vidzemē ķie-

ģeļus samērā bieži izmantoja grīdām, kā arī krāšņu un

skursteņu būvei. Nozīmīgākās bija Rīgas un Jelgavas
pilsētas un Ungures un Doles muižas ķieģeļnīcās.
Ķieģeļus nereti ieveda arī no ārzemēm.

19. gs. pirmajā pusē, attīstoties kapitālistiskajām ra-

žošanas attiecībām un paplašinoties celtniecības apjo-
mam, radās arvien lielāks pieprasījums pēc būvmateri-

āliem un tātad arī pēc ķieģeļiem. Tomēr ķieģeļrūpniecī-
bai Latvijas apstākļos bija sezonas darba raksturs un

attiecīgie uzņēmumi bija samērā nelieli. Ļoti primitīvi
bija arī ķieģeļu izgatavošanas paņēmieni: mālus mīcīja
vērši un ķieģeļus veidoja ar rokām. Tikai 19. gs. sāka

izmantot pirmās mīcīšanas un veidošanas mašīnas.

Līdz 19. gs. 70. gadiem ķieģeļus apdedzināja lauku

krāsnīs, kuras pirms katras apdedzināšanas reizes bū-

vēja no jauna. Pilsētu cepļos apdedzināšanas tehnika
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bija mazliet labāka, tur jau bija pastāvīgas ķieģeļu ap-

dedzināšanas krāsnis. Apdedzināšanas process ilga vai-

rākas diennaktis.

Rīgas ķieģeļnīcās izgatavoja arī kārniņus, flīzes un

krāsns podiņus. Rīgas tuvumā bija trīs rūpnīcas, kuras

ražoja baltus, sarkanus un melnus krāsns podiņus. Ķie-

ģeļu ražošana sāka strauji attīstīties arī Daugavpils ap-

kārtnē. Viena no lielākajām bija Kalkūnes ķieģeļnīca.

Jau pirms pirmā pasaules kara Latvijā ražoja 210 milj.

ķieģeļu gadā.
Laikā no 1929. līdz 1939. gadam ķieģeļrūpniecības

produkcijas apjoms sašaurinājās un fabrikas nestrādāja

ar pilnu jaudu. Šādu stāvokli radīja konjunktūras maiņa
pasaules tirgū. 1939. gadā Latvijā darbojās 251 ķieģeļ-
nīca, bet saražotās produkcijas daudzums sasniedza ti-

kai 142 milj. ķieģeļu. Darbam joprojām bija sezonas

raksturs, mehanizācijas līmenis bija zems.

1938. gadā Tūjā uzbūvēja pirmo parauga ķieģeļrūp-
nīcu keramikas, kārniņu un klinkera flīžu ražošanai, bet

Cēsīs 1939. gadā — ķieģeļrūpnīcu drenu cauruļu un ķie-

ģeļu ražošanai. Līdz tam samērā labas drenu caurules

ražoja Saldū, Krustpilī, Cēsīs un Priekulē.

Smagus zaudējumus ķieģeļrūpniecība cieta Lielā Tē-

vijas kara laikā. Pēc kara sākās atjaunošanas darbs un

fabrikās plaši sāka ieviest jauno tehniku.

Paplašinoties celtniecības apjomam Latvijas PSR,

ķieģeļrūpniecībai uzstāda arvien lielākas prasības gan

produkcijas daudzuma, gan arī kvalitātes ziņā. Mazās

ķieģeļfabrikas tagad apvienotas vai arī ietvertas lielos

būvmateriālu kombinātos, tā likvidējot ražošanas sa-

drumstalotību. Vairākas ķieģeļnīcās ražo arī drenu cau-

rules.

Ķieģeļu un drenu cauruļu ražošanai izmanto dažādu

atradņu mālus, kuriem ir atšķirīgs mitruma procents

un ķīmiskais sastāvs. Mālus sasmalcina, samitrina ar

ūdeni un, ja nepieciešams, pievieno liesinātājus — ša-

motu, smiltis v. c.

No gatavās masas ar dažādiem formēšanas paņēmie-
niem veido izstrādājumus, kurus žāvē vai nu dabiskos

apstākļos, vai arī žāvētavās un pēc tam apdedzina. Pe-

riodiskas darbības cepļu vietā tagad apdedzināšanu veic



23

4. att. Drenu cauruļu veidošanas un sagriešanas process.

nepārtrauktas darbības loka krāsnis vai tuneļu krāsnis.

Šāda tehnoloģija ieviesta gandrīz visos republikas ķie-

ģeļu un drenu cauruļu ražošanas uzņēmumos.

Liels ķieģeļu cehs darbojas Kalnciema būvmateriālu

kombinātā, kurā darbi rit cauru gadu. Ķieģeļus apde-

dzina 3 loka krāsnīs.

Būvkeramikas rūpnīca «Spartaks» apvieno septiņus

cehus, no kuriem «Spartaka», «Sarkanā mala» «Pro-

gresa» un «Kārniņu» cehi ražo ķieģeļus visu gadu, bet

Mežotnē un Lielaucē— tikai sezonas laika. Atskaitot

ķieģeļus, «Spartaka» un «Kārniņu» cehos ražo drenu

caurules, bet Dobelē gatavo neglazētos krāsns podiņus.
Brocēnu būvmateriālu kombinātam pakļauti nelielie

Saldus un Kaltiku cehi, kas darbojas tikai sezonas laika.

Jēkabpils būvmateriālu rūpnīcā darbojas ķieģeļu cehs.

Tomēr uzņēmuma galvenā produkcija ir drenu caurules

ar 50 mm diametru. 1962. gadā rūpnīcā sāka ražot jaunu,

vieglu, porainu materiālu — keramzītu, ko iegūst, apde-

dzinot viegli kūstošu mālu un ogļu maisījumu līdz uz-

pūšanās temperatūrai. Keramzītu ļoti izdevīgi izmantot

kā pildvielu betona un dzelzsbetona ražošanā labo sil-
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tuma un skaņas izolācijas īpašību dēj. Turklāt keram-

zītbetona paneļi ir ļoti viegli un izturīgi. Kaut gan ke-

ramzītu pirmo reizi ieguva Krievijā jau 1913. gadā, to

plaši sāka lietot tikai pēdējā gadu desmitā, kad ievērojami
pieauga pieprasījums pēc viegliem un izturīgiem būv-

materiāliem. Keramzīts mazāk uzsūc ūdeni nekā citas

porainās pildvielas, tādēļ tas ir salizturīgāks. Keramzīts

nesatur piemaisījumus, kas traucētu cementa cietēšanu,

tas ir ugunsdrošs, izturīgs pret sārmiem un skābēm.

Jēkabpils būvmateriālu rūpnīcas Līvānu cehā ražo ķie-

ģeļus, bet Madonā — drenu caurules.

Daugavpils būvmateriālu un konstrukciju rūpnīca
ražo keramzītbetona paneļus, izmantojot Jēkabpils ke-

ramzītu, un arī keramiskos blokus. Rūpnīcai pakļauts
Kalkūnes ķieģeļu cehs, kurš kopš 1955. gada darbojas
nepārtraukti visu gadu.

Jauns ķieģeļu cehs ar sezonas darbu 1960. gadā sāka

strādāt Balticā. Bez tam Daugavpils rūpnīcai pakļauts
vecs cehs Nīcgalē, kas darbojas tikai vasaras sezonā.

Ķieģeļus un drenu caurules ražo arī Cēsu būvmateri-

ālu rūpnīcā un tai pakļautajā Tūjas cehā. Trapenes cehs,
kas darbojas sezonas laikā, ražo tikai ķieģeļus.

Ķieģeļus mūsu republikā ražo arī Rēzeknes būvmate-

riālu rūpnīca (Tūmužu cehs) un Liepājas būvmateriālu

rūpnīca (Priekules cehs).
Sakarā ar lauksaimniecībā izmantojamo zemju slēgtās

drenāžas paplašinātu ierīkošanu ievērojami palielinājies
pieprasījums pēc drenu caurulēm. 1963. gada maijā no-

deva ekspluatācijā Lodes drenu cauruļu rūpnīcas pirmo
kārtu. Tā gadā ražo 50 milj. drenu cauruļu. Pēc otrās

kārtas pabeigšanas 1968. gadā ražošanas apjoms palieli-
nāsies līdz 100 milj. drenu cauruļu gadā. Lodes drenu

cauruļu rūpnīca ir modernākā Padomju Savienībā,

daudzi cauruļu izgatavošanas procesi tajā būs pilnīgi

automatizēti, līdz minimumam saīsināsies formēšanas,

žāvēšanas un apdedzināšanas cikls.

Pēc otrās kārtas apgūšanas rūpnīca produkcijas izlai-

des ziņā būs lielākā Eiropā. Pašreiz Lodē ražo drenu

caurules ar diametru 50 un 75 mm, drīz ražos arī lielāka

diametra drenas.

Lode ražo arī dekoratīvos ķieģeļus — apmēram 7,5 milj.
gadā. Ar šiem ķieģeļiem fabrika apgādā Latvijas PSR
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5. att. Vagonetes ar drenu caurulēm un fasādes ķieģeļiem pirms
apdedzināšanas Lodes drenu cauruļu rūpnīcā.

un eksportē tos uz ārzemēm. Daudz ķieģeļu Lodes rūp-
nīca nosūtījusi zemestrīcē cietušās Taškentas jauncelt-
nēm.

Ķieģeļu ražošanas apjoms republikā salīdzinājumā ar

1939. gadu palielinājies vairāk nekā 3 reizes, un no gada
gadā tas pieaugs arī turpmāk.

Vairāki uzņēmumi ražo arī citus būvkeramikas izstrā-

dājumus. Bolderājas būvmateriālu rūpnīcā izgatavo ke-

ramikas kanalizācijas un drenu caurules 200 mm dia-

metrā, kā arī nestandarta ugunsizturīgos šamota iz-

strādājumus pēc individuāliem pasūtījumiem.

Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrijai

pakļautajā Eksperimentālajā keramikas rūpnīcā izga-
tavo glazētus krāsns podiņus un krāsainas apdares flī-

zes, kā arī keramikas grīdas plāksnes, izmantojot vietē-

jās izejvielas.

Kalnciema būvmateriālu kombināta kopš 1960. gada
ražo efektīvu siltumizolācijas materiālu — minerālvati.
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Par izejvielām minerālvates ražošanai noder ķieģeļu un

dolomīta šķembas, kuras izkausē stāvceplī 1700° tempe-
ratūrā. No iegūtā silikātu kausējuma ar saspiesta gaisa
strūklas palīdzību izpūš nelielas šķiedras. lekārtas ražī-

gums— apmēram 1800 kg minerālvates stundā. Sādu

ražīgumu, izmantojot iepriekš minētās izejvielas, vēl nav

ieguvis neviens cits Padomju Savienības uzņēmums.
Arī kvalitātes ziņā Kalnciema kombinātā ražotā mine-

rālvate ir viena no labākajām: tai ir mazs tilpumsvars,

jo tehnoloģiskā procesa pilnveidošanas rezultātā ievēro-

jami samazināts stikla pilieniņu piemaisījums.
Minerālvate galvenokārt paredzēta siltuma un skaņas

izolācijai. Šķiedras sastiprinot ar kādu saistvielu, no

6. att. Minerālvates izpušanas centrifūga Kalnciema būvmateriālu

kombinātā.
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vates var pagatavot arī plāksnes un citas konfigurāci-

jas izstrādājumus.

Tā kā vates ražošanai izmanto būvmateriālu rūpniecī-
bas atlikumus — ķieģeļu lauskas, tad līdztekus uzlabo-

jas arī uzņēmuma ekonomiskie rādītāji.

Kādreiz Latvijā viens no plašākajiem amatniecības

veidiem bija māla trauku rūpniecība. 1789. gadā Rīgā

nodibinājās Johana Helmunda krūku manufaktūra, kas

gatavoja krūkas Rīgas Kunces balzama rūpnīcai.
1796. gadā balzama pārdošanu ierobežoja, pie tam sāka

ievest lētus traukus no Vācijas, tādēļ Helmunda manu-

faktūra pielāgojās citu izstrādājumu ražošanai. Tā sāka

izgatavot traukus etiķa, medicīnas preparātu un pārtikas
rūpniecībai. Tomēr uzņēmums ar laiku panīka, un

1821. gadā to likvidēja. Liels pieprasījums tolaik bija pēc
māla pīpēm, kuru ražošanai ierīkoja divus uzņēmumus.

Senās tradīcijas nav aizmirstas, un labi podniecības

izstrādājumi lielā cieņā ir arī pašreiz. Plaši attīstās

mākslas keramika, izmantojot gadu gaitā uzkrāto pie-
redzi. Ļoti daudz spējīgu keramiķu ir starp Tautas daiļ-
amata meistariem Latgalē, Tukumā, Jelgavā, Valmierā,

Cēsis v. c. Viņu darbi pārstāv mūsu republiku arī starp-
tautiskajās izstādēs.

Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija meklē jaunas
formas un tehniskas iespējas mākslas keramikas nozaru

tālākajā attīstībā.

Māla traukus mūsu republikā ražo firma «Latvijas
keramika» un vairāki citi uzņēmumi. Keramikas izstrā-

dājumu sortiments ir ļoti daudzpusīgs un apmierina

jebkura pircēja gaumi.
Tomēr māla trauki nav spējuši noturēt savu sākot-

nējo vietu saimniecības trauku vidū, tagad tos lielā mērā

aizstājuši porcelāna un fajansa trauki.

Porcelāna dzimtene ir senā Ķīna, kur to ražoja jau
pirms mūsu ēras. Eiropā ļoti ilgi nesekmīgi mēģināja
atminēt porcelāna noslēpumu. Beidzot tas izdevās vācu

alķīmiķim J. Betgeram. Viņa vadībā 18. gs. sākuma

sāķās porcelāna izgatavošana Saksijas kūrfirsta

Augusta II Meisenes pilī. 19. gs. sākumā Vācijā attīstī-

jās vairākas lielas porcelāna manufaktūras. Starp tām

sevišķi slavena bija Meisenes manufaktūra.
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Krievijā porcelāna sastāvu patstāvīgi izstrādāja D. Vi-

nogradovs 1746. gadā. Viņš arī noorganizēja porcelāna

rūpnieciskās ražošanas pamatus fabrikā Oranienbaumā

pie Pēterburgas, kur tagad atrodas Lomonosova porce-

lāna fabrika.

Latvijā līdz 19. gs. vidum porcelānu ieveda, bet 1843.

gadā fabrikants S. Kuzņecovs nodibināja Rīgā Maska-

vas priekšpilsētā fajansa un porcelāna rūpnīcu, kas at-

tīstījās par vienu no lielākajiem Krievijas keramiskās

rūpniecības uzņēmumiem. Tajā ražoja porcelāna, fa-

jansa, kā arī podniecības izstrādājumus. Tā bija viena

no lielākajām brāļu Kuzņecovu akciju sabiedrībai pa-

kļautajām fabrikām. Ražošanas monopolizācija ļāva šai

sabiedrībai atrasties ārpus konkurences Krievijas tirgū
un izkonkurēt visus sīkos uzņēmumus. Rīga sava ģeo-

grāfiskā stāvokļa ziņā bija ļoti izdevīga izejvielu ieve-

šanai un gatavās produkcijas eksportēšanai uz ārze-

mēm. Darba apstākļi Kuzņecova fabrikā bija sevišķi

smagi, galvenokārt izmantoja roku darbu. Darba diena

bija 11 —12 stundas gara un pat vēl garāka, bet atalgo-
jumu administrācija varēja patvaļīgi mainīt pēc saviem

ieskatiem. Pirmā pasaules kara laikā fabrikas iekārtu

evakuēja uz Krieviju. Ražošanas korpusi kara laikā cieta

smagus postījumus. No 1920. līdz 1940. gadam fabrika

strādāja ar nepilnu jaudu, jo tās produkcijai trūka no-

ieta un nebija iespējams sagādāt arī izejvielas. Pēc Lielā

Tēvijas kara fabriku atjaunoja un ražošanu ievērojami

paplašināja.
Otru lielu uzņēmumu — Rīgas porcelāna fabriku — no-

dibināja fabrikants Jesens 1886. gadā. Fabrikā ražoja
aptiekas un saimniecības traukus, bet vēlāk arī izolato-

rus, santehnisko un saimniecisko fajansu. Arī Jesena

fabriku 1915. gadā evakuēja uz Krieviju. Pēc atjaunoša-

nas Rīgā tā vairs nepiedzīvoja uzplaukumu un Lielā

Tēvijas kara laikā tika sagrauta. 1944. gada beigās
sākās atjaunošanas darbi. Tad fabrika ražoja saimnie-

cības un elektrotehnisko porcelānu. 1963. gadā abas

fabrikas apvienoja, izveidojot Rīgas porcelāna un fa-

jansa fabriku. Pašreiz tā galvenokārt ražo porcelāna
un fajansa traukus, porcelāna caurules, elektrotehnisko

porcelānu un ugunsizturīgus izstrādājumus.
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Porcelāna izstrādājumiem raksturīga baltā krāsa,
laba termiskā un ķīmiskā izturība, drumstala nav po-
raina un neuzsūc mitrumu. Fajansa izstrādājumi nav

tik ļoti balti kā porcelāns, tie var būt arī nedaudz tonēti.

Fajansam pieļaujamā ūdens uzsūkšana — 9—21%. Por-

celāna un fajansa izgatavošanas tehnoloģija ir līdzīga.

Izstrādājumus vai nu lej, vai arī veido no plastiskas
masas ar rokām vai speciālām formēšanas mašīnām.

Pēc tam izstrādājumus žāvē un apdedzina. Parasti ražo-

šanas procesā paredz divreizēju apdedzināšanu. Pirmās

apdedzināšanas laikā izstrādājums iegūst pietiekošu
stiprību, lai to varētu glazēt, iegremdējot glazūras sus-

pensijā. Pēc pirmās apdedzināšanas veic zemglazūras
dekorēšanu. Ar glazūru pārklātos izstrādājumus apde-
dzina otrreiz, tad parasti izstrādājumus dekorē ar dažā-

dām virsglazūras krāsām. Krāsainas bieži vien ir ari

glazūras. Porcelānu var dekorēt ar zeltu. Dekorēšanas

paņēmienu ir ļoti daudz.

Porcelāna un fajansa ražošanā arvien vairāk lieto mo-

dernus darba paņēmienus un iekārtas. Rīgas porcelāna
un fajansa fabrikā rekonstrukcijas darbi un tehnoloģijas
pilnveidošana neapsīkst ne uz brīdi. 1957. gadā ražo-

šanā ieviestas plūsmas līnijas, kas ievērojami paātrina
darba procesu. 1966. gadā nodeva ekspluatācijā jaunu
masas sagatavošanas korpusu ar modernu iekārtu, kas

ļauj ievērojami palielināt produkcijas izlaidi. Tai paša

gadā arī pabeidza tuneļu korpusa būvi, kur darbojas
6 nepārtrauktas darbības tuneļkrāsnis porcelāna un fa-

jansa izstrādājumu apdedzināšanai. Pašreiz rekonstruē

formēšanas un žāvēšanas nodaļas. Pēc rekonstrukcijas
pabeigšanas porcelāna ražošanu būs iespējams palieli-
nāt 3 reizes, bet fajansa — 4 reizes salīdzinājumā ar

1958. gadu, t. i., rekonstrukcijas sākuma gadu. Jau iz-

strādāts fabrikas specializācijas plāns, saskaņā ar kuru

nākotnē paredzēts ražot tikai porcelāna izstrādājumus.
Saks ražot arī sevišķi glītos plansienu porcelāna iz-

strādājumus, kurus patērētāji ļoti pieprasa.

Rīgas porcelāna un fajansa fabrikai ir visplašākais
sortiments no visiem šāda profila uzņēmumiem Padomju
Savienībā. Vāzes, servīzes, porcelāna figūriņas — suve-

nīri —

un visdažādākie trauki savu pirmmetu gūst fab-
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rikas mākslinieciskajā laboratorijā. Seit veidojas gan

izstrādājumu forma, gan arī to rotājums — ziedi, orna-

menti, nacionālais raksts utt.

Porcelāna dekorēšanai un apgleznošanai Latvijā ir

savas tradīcijas, kuras veidojušās 20. gs. sākumā. No

1924. līdz 1926. gadam Rīgā darbojās sabiedrība «Bal-

tars» (Baltijas māksla), kuras organizators un māksli-

nieciskais vadītājs bija Romāns Suta. Sabiedrības .«Bal-
tars» eksponētos darbus 1925. gada Vispasaules deko-

ratīvās mākslas izstādē Parīzē apbalvoja ar zelta

medaļu.

30. gadu vidū strauji uzlabojās mākslinieciskais līme-

nis arī Jesena un Kuzņecova fabrikās, kur par māksli-

niekiem sāk strādāt Niklāvs Strunke, Romāns Suta,

Ansis Cīrulis, Jānis Kuģa, Ludolfs Liberts, Jēkabs Bīne,

Žanis Ventaskrasts v. c. Izcilus darbus porcelāna glez-
niecībā radījuši Aleksandra Beļcova un Sigismunds Vid-

bergs. Labās tradīcijas nav pamestas novārtā. Vairāki

talantīgi porcelāna nozares mākslinieki, kā Z. Ulste un

citi, strādā Rīgas porcelāna un fajansa fabrikā arī paš-
reiz, un viņu darbi bieži vien gūst labu novērtējumu.

Stikls. Stikls — materiāls, kam ir sena vēsture. Tomēr

tūlīt jāpiezīmē, ka nedaudz vairāk kā pirms 50 gadiem

no stikla izgatavoja tikai traukus, logu stiklu, juvelier-
izstrādājumus un samērā šaura asortimenta optiskos

izstrādājumus. Mūsu gadsimtā citu pēc citas atklāj šā

materiāla lieliskās īpašības un joti dažādās lietošanas

iespējas. Speciālus stikla veidus izmanto radioelektro-

nikā, raķešu tehnikā, pusvadītāju materiālu rūpniecībā,
optikā, elektrovakuumrūpniecībā, gaismas filtru ražo-

šanā, būvmateriālu rūpniecībā utt.

Pie jauniem materiāliem pieskaitāmas arī stikla šķied-

ras. Droši vien, pareizāk būtu teikt, ka jauni ir to iegūša-
nas paņēmieni un izlietošanas veidi, jo stikla pavedienu

pazina jau senajā Ēģiptē. Pēdējos gados visā pasaulē
stikla šķiedras arvien plašāk sāk ieviest dažādās tehni-

kas nozarēs kā siltuma, skaņas un elektroizolācijas ma-

teriālus. Izveidota arī pilnīgi jauna materiālu grupa —

stikla plastikas jeb plastmasas ar stikla šķiedru stiegro-

jumu. Stikla plastikās mehāniskā izturība apvienojas ar

dažādām citām specifiskām īpašībām, ļaujot šīs plas-
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tikās izmantot jaunu mašīnu, aparātu un ierīču izvei-

došanai, krāsaino metālu un deficītu dabisko materiālu

aizvietošanai. Stikla plastiku pielietošanas sfēra ar

katru gadu paplašinās — aviācijā, raķešu tehnikā, elek-

trotehnikā, kuģu būvē, automašīnu rūpniecībā v. c.

Stikla ražošanai galvenās izejvielas ir smiltis, dolo-

mīts, kaļķakmens, soda, kaolīns un dažādi oksīdi. Izej-
vielas sasmalcina, žāvē, sijā, un pēc tam sagatavo mai-

sījumu ar noteiktu sastāvu — stikla šihtu. Atkarībā no

izmantošanas veida izvēlas stikla ķīmisko sastāvu un

līdz ar to arī izejvielu attiecības šihtā. Labi sajauktu
šihtu ievada stikla kausējamā krāsnī. Stikla rūpniecībā
lieto nepārtrauktas un periodiskas darbības krāsnis.

Vecākas ir periodiskas darbības podu krāsnis, kurās

šihtu kausē ugunsizturīga materiāla podos. Kad šihta

izkausēta, kausējumu vēl kādu laiku tur krāsnī noteiktā

temperatūrā, lai masa kļūtu dzidra, bez gāzu burbuļiem
un neizkusušām šihtas daļiņām. Pēc tam kausējumu
nedaudz atdzesē un stiklu izstrādā. Līdz ar to viens kau-

sēšanas cikls ir pabeigts. Ar laiku podi nolietojas, un tie

jāapmaina ar jauniem. Podu krāsnīs stikla masu kausē,

izgatavojot optisko stiklu, kristālu, dažādus augstvērtī-

gus krāsainus dekoratīvus izstrādājumus.

Nepārtrauktas darbības vannu krāsnis radušās vēlākā

laikā. Tajās vienlaicīgi, tikai dažādās krāsns daļās, no-

tiek šihtas kausēšana, kausējuma dzidrināšanās un iz-

strāde. Krāsnis darbojas nepārtraukti B—l28 —12 mēnešus

līdz remontam. Sīs krāsnis izmanto logu stikla, trauku

un citas masveida produkcijas ražošanai. Stikla kausēša-

nas procesu un stikla masas līmeni vannu krāsnīs tagad

regulē automātiski. Stikla kausēšanas krāsnis apkurina
ar šķidro vai gāzveida kurināmo. Modernas pašreiz ir

elektriskās, kā arī kombinētās gāzes un elektriskās krās-

nis, kuras mūsu republikā pagaidām vēl nelieto. Stiklu

parasti kausē 1450—1550° temperatūrā.
Stikla izstrādājumus veido, vai nu izpūšot ar muti,

vai arī velmējot, presējot un izpūšot ar dažādiem meha-

nizētiem paņēmieniem. Pēc izgatavošanas izstrādājumus
lēni atdzesē, tā novēršot iekšējo spriegumu rašanos.

Ražojot krāsainos stiklus, šihtai piemaisa krāsvielas,
kas šķīst stikla masā. Šim nolūkam lieto dažādus smago
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metālu — mangāna, hroma, vanādija, kobalta, dzelzs,

niķeļa — un arī retzemju metālu oksīdus, piemēram, ce-

rija oksīdu.

Bieži vien dekoratīvos nolūkos vai arī speciālām teh-

niskām vajadzībām stikla izstrādājumu virsmu vēl ap-

strādā papildus: slīpē, pulē, padara blāvu un necaur-

spīdīgu (matēšana), uzklāj plānu krāsaino metālu vai

to sāļu plēvīti (metalizēšana), dekorē ar viegli kūstošu

keramisko krāsu zīmējumu.

Kaut gan stikla ražošana tikai tagad piedzīvo savu

īsto uzplaukumu, cilvēce to pazīst jau kopš bronzas

laikmeta, kad vēl izmantoja dabisko stiklu — obsidiānu.

Muzejos glabājas senatnīgi naži un spoguļi, kas paga-

tavoti no obsidiāna. Ēģiptē un Mezopotāmijā stiklu iz-

gatavoja jau 4000—3000 g. pr. m. ē. Vēlāk stikla izstrā-

dājumu gatavošanas māku apguva arī Itālijā un visā

Romas impērijā.

Līdz mūsu dienām saglabājušies brīnišķīgi Venēcijas
meistaru darināti stikla izstrādājumi. Tomēr šis laiks

stikla vēsturē ierakstīja arī dažas drūmas lappuses.
1291. gadā visu Venēcijas stikla ražošanu pārvietoja
uz Murāno salu, kur stikla meistari dzīvoja pilnīgi no-

slēgti no ārpasaules. Par profesionālo noslēpumu izpau-

šanu viņiem draudēja nāves sods. Venēcija kļuva par

stikla ražošanas centru un savu nozīmi saglabāja līdz

17. gs., kad izveidojās pirmās stikla fabrikas vairākās

citās Eiropas valstīs un arī Krievijā.

Latvijā logu stikls, trauki un spoguļi bija pazīstami
arī pirms 17. gs., bet plašāku vērienu stikla ražošana

guva Kurzemē hercoga Jēkaba laikā (1645.—1658.).
Stikla trauki, kristālstikls, logu rūtis, krelles, spoguļi
un krāsotais stikls bija pat svarīgas eksporta preces.

Pagājušā gadsimta beigās sakarā ar daudzu alus

brūžu ierīkošanu strauji attīstījās pudeļu stikla ražo-

šana. Rīgā nodibinājās vairākas stikla fabrikas, kurās

ražoja pudeles un dažādus traukus. Šajā laikā izveido-

jusies arī stikla fabrika «Sarkandaugava», kuras dibinā-

šanas gadu nav izdevies precīzi noteikt. Saglabājies
tikai rekonstrukcijas projekts no 1894. gada. Līdz 1926.

gadam fabrikā ražoja pudeles un traukus medicīnas

vajadzībām. Laikā no 1926. līdz 1928. gadam šeit



uzbūvēja nepārtrauktas darbības vannu krāsni un uzstā-

dīja trīs «Furko» tipa mašīnas logu stikla ražošanai.

Tehnisko vadību fabrikā veica ārzemju speciālisti.

Darba apstākļi bija smagi, tāpat ka visos ta laika

uzņēmumos. Pie tam strādnieku stāvoklis bija ļoti ne-

7. att. Stikla lentas nogriešanas automāts stikla fabrikā «Sarkan-

daugava».

333 — 1907
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drošs: fabrika gadā strādāja 6—B mēnešus un šajā laikā

nodarbināja apmēram 280 strādnieku, bet remonta laikā

strādnieku skaits samazinājās līdz 70, tāpēc pārējos at-

laida.

1940. gadā fabriku nacionalizēja. Tūlīt noregulēja
darba dienas ilgumu un atalgojumu, atrisināja jautā-

jumu par fabrikas apgādi ar izejvielām.

Lielā Tēvijas kara laikā fabrika cieta diezgan ievēro-

jamus zaudējumus. Tās atjaunotāji parādīja lielu darba

varonību, 19 mēnešus nostrādājot bez «aukstā» remonta

(nepārtraucot vannu krāsns darbību), jo pieprasījums

pēc logu stikliem bija ārkārtīgi liels. Produkcijas apjoms
nepārtraukti auga: laikā no 1950. līdz 1965. gadam tas

palielinājās 3,5 reizes, 3 reizes pieaugot darba ražīgu-
mam.

Veikti arī ievērojami tehniski uzlabojumi. No 1957.

līdz 1959. gadam rekonstruēta un paplašināta vannu

krāsns, vecās mašīnas apmainītas ar stikla lentas ver-

tikālās izstrādes mašīnām, kuras ir daudz ražīgākas.
Dažādu pārkārtojumu un racionalizācijas priekšlikumu
ieviešanas rezultātā stipri pazeminājusies stikla pašiz-
maksa. Vērtējot pēc tās, «Sarkandaugava» pašreiz ir

trešajā vietā Padomju Savienībā, tūlīt aiz tādiem lieliem

uzņēmumiem kā «Projetarij» un Lisičanskas fabrika.

Fabrikas galvenā produkcija ir dažāda izmēra logu

stikls, ar kuru apgādā Latvijas PSR un kuru sūta uz

Maskavu, Kaļiņingradu un nedaudz uz Lietuvu. Ražo

arī matēto «ledus stiklu», stiklus radioskalām un auto-

elektroaparātiem, emaljētas stikla flīzes. Nākotnē pare-

dzēts ražot ar fluora savienojumiem miglinātas mozaī-

kas stikla flīzītes, kuras izmantos namu fasāžu apdarei.

Fabrikā ceļ jaunu korpusu, kurā visi ražošanas pro-

cesi būs pilnīgi mehanizēti un automatizēti. Tajā darbo-

sies viena vannu krāsns ar četrām mašīnām, kuras ražos

biezo skatlogu stiklu. Līdz ar jauno jaudu nodošanu

ekspluatācijā stikla ražošana palielināsies vairāk nekā

2 reizes. Fabrika apgādās ar stiklu ne vien Latvijas PSR,

bet arī Igaunijas PSR, Lietuvas PSR, Baltkrievijas, Ļe-

ņingradas un Maskavas jaunceltnes.

1828. gada nodibinājās fabrika «Rīgas stikls». Tā

vairākkārt mainīja gan īpašniekus, gan arī atrašanās



vietu un nosaukumu («Daugava», «Neo-Fenikss»). Kopš
1940. gada fabrika saucas «Komunārs». Līdz 1950. gadam
fabrikas galvenā produkcija bija visdažādākie šķirnes
trauki un nedaudz saimniecības taras — pudeles. 1950.

gadā šeit pirmoreiz Padomju Savienībā apguva ar fluora

savienojumiem miglināta pienstikla kausēšanu nepār-
trauktas darbības vannu krāsnīs. «Komunāra» pieredzi

tagad pārņēmušas vairākas fabrikas Padomju Savienībā.

Līdz šim pienstiklu kausēja tikai podu krāsnīs. Sakarā ar

minēto jauninājumu mainījās fabrikas sortiments un par

galveno produkcijas veidu kļuva abažūri, kuru ražošanā

fabrika ieņem otro vietu Padomju Savienībā.

Pildot Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes
1957. gada 7. oktobra lēmumu «Par tālāku stikla izstrā-

dājumu ražošanas palielināšanu un stikla fabriku speci-
alizāciju», fabrika uzcēla cehu mehanizētai pudeļu ražo-

šanai, pie kam «Komunāra» kolektīvs ir pionieris mūsu

republikā stikla ražošanas automātiskās līnijas apgū-
šanā. 1963. gadā «Komunāram» pievienoja bijušā arteļa

«Baltija» cehu. Tā rezultātā palielinājās parfimērijas,
ka arī tehniskās taras izlaide.

1960. gadā, apvienojoties Iļģuciema stikla fabrikai

(dibināta 1880. g.) un Stikla taras fabrikai (dibināta
1950. g.), izveidojās Rīgas stikla taras rūpnīca. No 1967.

gada tā ir firma «Rīgas stikls». Kopš dibināšanas dienas

tur ražo stikla taru parfimērijas rūpniecībai, augstas kva-

litātes šķirnes traukus — vāzes, šķīvjus, glāzes utt., kā arī

0,5 1 standartpudeles no brūnā stikla. Laikā no 1959.

līdz 1965. gadam fabrikā veikti dažādi tehniski pārkār-

tojumi, kuru rezultātā vairāk nekā 1,5 reizes pieaudzis
saražotās produkcijas apjoms. Vairākās stikla kausēša-

nas un atlaidināšanas krāsnīs automatizēti visi procesi,
ieviestas plūsmas līnijas, uzstādīti formēšanas automāti,
ieviesti labāki stikla sastāvi automātiskajai izstrādei.

Pirmoreiz Padomju Savienībā apgūta patērētāju iecie-

nītā melnā un dūmstikla izstrādājumu ražošana. Dažā-

dus stiklus ar retzemju elementu piedevu izmanto se-

višķi skaistu un kvalitatīvu šķirnes trauku izgatavoša-
nai. «Rīgas stikla» ražotie šķirnes trauki izceļas ar

modernu, acij tīkamu formu. Tas ir fabrikas mākslinieku

kolektīva nopelns. Tādēļ arī «Rīgas stikla» produkcija
tikai ļoti neilgi uzkavējas veikalu plauktos. Parfimērijas

35
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8. att. Stikla izstrādājumu formēšanas automāts fabrikā «Rīgas
stikls».

flakonu kvalitāte jau aizsniegusi pasaules standartu

līmeni. Pašreiz izlaiž apmēram 70 veidu parfimērijas
flakonus un 170 veidu šķirnes traukus. Asortimentu ne-

mitīgi maina un uzlabo. Fabrikas kolektīvs apbalvots

ar diplomiem Vissavienības un Latvijas PSR Tautas

saimniecības sasniegumu izstādēs, izstrādājumi ekspo-
nēti daudzās izstādēs ārzemēs.

Pašreiz fabrikā izvērsts plašs rekonstrukcijas darbs.

Ceļ jaunu korpusu mehanizētai parfimērijas flakonu ra-

žošanai ar jaudu līdz 60 milj. izstrādājumu gadā. Pro-

jekts paredz maksimālu ražošanas procesu mehanizāciju

un automatizāciju, aptverot arī šihtas sagatavošanu,
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transportdarbus, jaunas iekārtas un progresīvas tehno-

loģijas ieviešanu. Ar parfimērijas flakoniem pilnīgi ap-

gādās visas Baltijas republikas.
Par modernu stikla rūpniecības uzņēmumu veidojas

arī Līvānu stikla fabrika.

1959. gada rudenī sāka Valmieras stikla šķiedras rūp-
nīcas celtniecību. Vietā, kur vēl nesen bija tikai mežs

un purvs, tagad paceļas viens no lielākajiem Latvijas
ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem.

1963. gada jūlijā sāka darbu rūpnīcas pirmā kārta,
dodot pirmo stikla šķiedru.

Lielajās stikla kausēšanas krāsnīs no kvarca smiltīm,

dolomīta, kaolīna, borskābes un citām izejvielām kausē

stiklu, no kura speciāls automāts ražo stikla lodītes.

Elektriskajās krāsnīs lodītes atkal izkausē un pārvērš
ļoti smalkās šķiedrās, ko savērpj smalkā pavedienā. No

pavedieniem izgatavo diegus stikla audumu ražošanai,

stikla grīsti stikla plastiku izgatavošanai, elektrisko

vadu izolācijas lentas, kā arī bandāžas lentas elektro-

motoru enkuru aptīšanai. Rūpnīcas austuvē top lieliskais

izolācijas materiāls — stikla audums, ko plaši izmanto

elektrotehnikā un stikla plastiku ražošanā. Rūpnīcas
eksperimentālajā cehā apgūst jaunu produkcijas veidu

ražošanu, izstrādā un pārbauda galveno tehnoloģisko
procesu parametrus. Cehā izstrādātas un ieviestas ražo-

šanā stikla plastiku ķiveres motosportistu un amatieru

vajadzībām. Rūpnīcas otrajā kārtā ieplānots arī stikla

plastiku cehs, kura tehnoloģija vēl jāpilnveido un jāpār-
bauda.

Līdz 1966. gadam rūpnīca ražoja arī ļoti labas kvali-

tātes ampulu stiklu farmaceitiskās rūpniecības uzņēmu-
miem.

Stikla šķiedras rūpnīca aug. Nākotnē Valmierā ražos

dažādus stikla plastiku izstrādājumus, krāsainus deko-

ratīvos stikla šķiedras audumus un citu produkciju.
Kalnciema būvmateriālu kombinātā kopš 1964. gada

darbojas republikā pirmais stikla plastiku cehs, kurā

ražo gludās un viļņotās stikla plastiku plāksnes no

stikla šķiedru grīstēm un sintētiskajiem sveķiem. Plāk-

snes izlieto celtniecībā gaismas caurlaidīga jumta se-

guma izgatavošanai, balkonu un kāpņu margu norobe-

žošanai, sienu iekšējai apdarei un citur.
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Sākta arī armoplastiku ražošana. Armoplastikas ir

plāni, caurspīdīgi materiāli, ko Kalnciema būvmateriālu

kombinātā ražo no stikla šķiedras auduma, to piesūcinot
ar caurspīdīgajiem poliesteru sveķiem. Pagaidām

armoplastikas galvenokārt izmanto apgaismes tehnikas

iekārtās un nedaudz arī kā sienu apdares materiālu.

Linolejs. Nozīmīga vieta starp pārējiem celtniecības

un apdares materiāliem ir linolejam, kas ir viens no pir-

majiem plastmasas izstrādājumiem, ko sāka ražot rūp-
nieciski. Linolejam piemīt daudz labu īpašību: tas ir

elastīgs, dekoratīvs, viegli tīrāms, mazgājams un krāso-

jams, nodilumizturīgs, labs termo- un skaņas izolators.

Līdzīgas īpašības piemīt arī linkrustam jeb sienas lino-

lejam.
Linoleju sāka izgatavot Anglijā 1830. gadā. Sākumā

ražoja pašreizējā linoleja prototipu, ko ieguva, džutas

audumu pārklājot ar kaučuka, korķa smalknes un krās-

vielas maisījumu. 1860. gadā angļu izgudrotājs Valtons

nomainīja kaučuku ar lētāku izejvielu — linoksīnu (lin-
eļļas oksidēšanās produkts). legūto materiālu viņš no-

sauca par linoleju.

Mūsu republikā linoleju ražo Liepājas linoleja rūp-
nīca. No tās noliktavām pa visām mūsu valsts maģistrā-
lēm pie patērētājiem dodas skaistie, praktiskie linoleja
un linkrusta izstrādājumi. Šo fabriku nodibināja zviedru

firma «Vikanders un Larsons» 1886. gadā. Sākumā ra-

žoja tikai korķus, bet 1895. gadā sāka krāsainā linoleja
paklāju ražošanu. 1901. gadā šiem abiem produkcijas
veidiem pievienojās arī linkrusts. Fabrika nemitīgi auga

un paplašinājās, dodot saviem īpašniekiem ievērojamu
peļņu, bet tajā pašā laikā strādnieku darba apstākļi bija
neiedomājami smagi. Garās darba stundas, niecīgā iz-

peļņa, pilnīgs drošības tehnikas trūkums bieži izraisīja
strādnieku nemierus.

Pirmā pasaules kara laikā fabrika darbu pārtrauca,
jo vairs nesaņēma importa izejvielas. Darbu tā atsāka

tikai 1922. gadā kā «Liepājas korķa un linoleja fabriku

akciju sabiedrība». Tomēr fabrikai nebija pa spēkam iz-

turēt lielo konkurenci pasaules tirgū, un tā atkal nonāca

zviedru, pēc tam vācu kapitālistu rokās. 1930. gadā fab-

riku slēdza pavisam, un līdz 1939. gadam linoleju ieveda

no Vācijas.
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Fabrikas atdzimšana sākās 1945. gadā. Jau 1948. gadā

apguva gliftāllinoleja ražošanu. Tagad Liepājā izgatavo
10% no visa mūsu valstī iegūstamā gliftāllinoleja dau-

dzuma.

Kā top gliftāllinolejs? Ražošanas procesa sākumā jā-
iegūst saistviela — gliftālsveķi, kuru sastāvā ietilpst

augu eļļas un sintētiskās izejvielas. Sveķu ražošana kād-

reiz bija ļoti smags darba iecirknis, kur bija jāpatērē
ļoti daudz roku darba un kur bija veselībai kaitīgi ap-

stākļi. Liepājnieki daudzu eksperimentu rezultātā izstrā-

dājuši gliftālsveķu nepārtrauktas ražošanas metodi. Tas

ir viens no lielākajiem rūpnīcas panākumiem.
Agrāk linoleja ražošanas procesā patērēja daudz lin-

eļļas un saulespuķu eļļas, kas ir vērtīgs pārtikas rūp-
niecības produkts. Tehnoloģiskā procesa pilnveidošanas
rezultātā izdevies 50% no dārgajām augu eļļām nomai-

nīt ar sintētiskajām taukskābēm. Izstrādāta metode glif-
tāllinoleja ražošanai bez augu eļļām. Šādā veidā 1966.

gadā saražoti 423000 m 2linoleja.
Apmēram 30% no linoleja masas sastāda saistviela —

gliftālsveķi. Pārējā daļa ir pildvielas — korķa smalkne,

koka milti, talks un krāsvielas — minerālpigmenti un or-

ganiskās krāsvielas. Liepājnieki pašreiz risina problēmu
par dārgā importējamā materiāla — korķa smalknes —

aizstāšanu ar vietējām izejvielām. Par labu pildvielu iz-

rādījies dabiskais materiāls — perlīts.

Linoleja masu sagatavo agregātā, kas sastāv no da-

žāda tipa maisītājiem. Gatavo masu uzklāj uz džutas

auduma un presē, bet pēc tam audumu piesūcina ar ķi-

mikālijām, kuras pasargā linoleju no mikroorganismu
kaitīgās iedarbības. Jau izstrādāta tehnoloģija džutas

auduma aizstāšanai ar neaustiem materiāliem, kas dos

iespēju samazināt linoleja pašizmaksu. Tālākais ražoša-

nas posms ir nobriedināšana speciālās kamerās noteiktā

temperatūrā. Linoleju izgatavo gan vienkrāsainu, gan
arī ar eļļas krāsu palīdzību izveido uz tā visdažādākos

zīmējumus.

Linkrusta ražošanas tehnoloģija maz atšķiras no li-

noleja ražošanas. Masu sagatavo maisītājos un uzklāj
uz speciāla papīra — linkrusta pamatnes, bet virsmā ar

veltņa palīdzību iespiež reljefu zīmējumu. Linkrusta ra-

žošanas procesā nav nogatavināšanas stadijas, pēc at-
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dzesēšanas linkrustu tūlīt satin tītņos. Liepājas linkrus-

tam ir ļoti daudzveidīgs zīmējumu asortiments, pie tam

to izgatavo arī krāsainu.

Liepājas linoleja rūpnīcas kolektīvam padomā dau-

dzas ieceres. Pašreiz montē iekārtu rekonstruētajā kor-

pusā;, kur ražos polivinilhlorīda linoleju. Šis linoleja pa-

veids būs izturīgs pret sārmu, skābju un karsta ūdens

iedarbību. Polivinilhlorīda linoleju ražos gan bez pa-

matnes, gan arī uz sintētiskas siltumizolācijas pamat-

nes, gan arī dažādās citās kombinācijās.

Polivinilhlorīdu rūpnīca saņems gatavā veidā no ci-

tiem ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. Saīsināsies arī

tehnoloģiskais cikls, kas pašreiz ilgst 10—12 dienas.

Cehs gadā ražos aptuveni 3 milj. m 2polivinilhlorīda li-

noleja, 2 milj. m 2 linkrusta, kā arī apmēram 1,5 milj. m

kāpņu margu, grīdlīstu, kāpņu seguma un citu būvde-

taļu. Līdz ar to rūpnīcas produkcijas apjoms divkāršo-

sies, un celtnieki saņems arvien vairāk glītu un praktisku
apdares materiālu.

LAKAS UN KRĀSAS

Laku un krāsu rūpniecības produkciju ļoti plaši iz-

manto tautsaimniecībā. Lauksaimniecības mašīnu, kuģu,

automašīnu, lidmašīnu, vagonu, dažādu metāla un koka

izstrādājumu glītā, krāsainā apdare ienes skaistumu

mūsu dzīvē. Taču krāsojumam un lakojumam ir arī dau-

dzas citas svarīgākas funkcijas. Jau senatnē mākslinieki

izmantoja no lineļļas pagatavotu eļļas laku mākslas

darbu pārklāšanai, lai tos pasargātu no mitruma, gāzu
un saules staru kaitīgās iedarbības.

Tagad lakas un krāsas izmanto ļoti plaši. Korozijas

procesu rezultātā tikai Padomju Savienībā vien, pēc ap-

tuveniem datiem, ik gadus iet bojā 5—6 milj. t metāla,

kas izmaksā simtiem miljoniem rubļu. Tomēr šie zudumi

būtu vēl lielāki, ja talkā nenāktu lakas un krāsas. Tās

uz metāla un citu materiālu izstrādājumu virsmas rada

ūdeni necaurlaidīgu, pret klimatisko apstākļu iedarbību

izturīgu plēvīti.

Tehnika plaši izmanto laku un krasu dielektriskas

īpašības — spēju aizkavēt elektriskās strāvas plūsmu.
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Elektroizolejošas lakas un emaljas lieto ka izolācijas
materiālu dažādās elektrotehnikas nozarēs.

Atkarībā no lietojuma veida laku un krāsu sortiments

ir visai plašs. Dažāds ir arī izejvielu klāsts: dabiskie

un sintētiskie sveķi, minerālpigmenti, organiskās krās-

vielas, šķīdinātāji utt. Pēdējos gados jaunas augstvērtī-
gas lakas ar specifiskām īpašībām izgatavo uz sintētisku

lielmolekulāru polimēru materiālu bāzes.

Visas laku un krāsu rūpniecības izejvielas var iedalīt

šādās galvenās grupās:
1) plēvi veidojošās vielas;

2) šķīdinātāji un atšķaidītāji;
3) plastifikatori;

4) pigmenti;
5) sikatīvi.

Pamatizejvielas ir plēves veidotājas. Tās var būt da-

biskās (augu eļļas, kolofonijs, bitumi, olbaltumvielas

v. c.) un mākslīgās (sintētiskie lielmolekulārie savieno-

jumi). Šķīdinot šīs vielas viegli gaistošos organiskos

šķīdinātājos, iegūst lakas. Pārklājot ar laku kādu vir-

smu, šķīdinātājs pēc zināma laika iztvaiko un izveido-

jas cieta, spoža plēvīte. Lakām pievienojot nešķīstošus
krāsvielu pigmentus, iegūst emaljas krāsas. Eļļas krāsu

pagatavošanai izmanto žūstošās eļļas — pernicas.
Lai padarītu lakas, krāsas un sveķus plastiskus, tiem

pievieno plastifikatorus, lai paātrinātu žūšanu, — sika-

tīvus.

Pašreiz laku un krāsu rūpniecība ir viena no mūsu re-

publikas vadošajām ķīmiskās rūpniecības nozarēm. Pie

mums ražo vairāk nekā 5% no visiem Padomju Savie-

nības laku un krāsu materiāliem, pie tam vairāki no tiem

ir ļoti specifiski un kvalitatīvi. Laku un krāsu ražošana

koncentrēta galvenokārt divos Rīgas uzņēmumos: Rīgas
laku un krāsu fabrikā, kas ir lielākais šāda veida uzņē-
mums Baltijas republikās, un Rīgas ķīmiskajā kombi-

nātā.

Rīgas laku un krāsu fabrika. Laku un krāsu rūpnie-
cība Latvijā ir viena no vecākajām rūpniecības nozarēm,
kas nostaigājusi garu attīstības ceļu. Tās attīstības sā-

kumu var attiecināt uz 19. gs. 90. gadiem. Tad radās

daudzas nelielas laku un krāsu fabrikas, kas galveno-
kārt izmantoja ārzemju, sevišķi vācu kapitālu. 1894.
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gadā darbu sāka Liepājas anilīna fabrika, kas bija vācu

koncerna «Farbenindustrie» nodaļa. No nelielajām per-

nicas ražošanas fabrikām — V. Hartmaņa fabrikas Rīgā
un A. Killera fabrikas Liepājā — radās lielas akciju
sabiedrības. Rīgā uzcēla arī veselu rindu nelielu laku un

krāsu fabriku —V. Hjorda, I. Koha laku un krāsu fab-

rikas, L. Kasellas un K° Rīgas anilīna fabriku, Mīl-

grāvja ultramarīna fabriku v. c.

Līdz pirmajam pasaules karam laku un krāsu ražo-

šana Latvijā bija viena no vadošajām ķīmiskās rūpniecī-
bas nozarēm, kaut arī produkcijas sortiments bija neliels.

Buržuāziskās Latvijas laikā tā pārdzīvoja smagu krīzi

un stipri sašaurināja ražošanu.

Rīgas laku un krāsu fabrika dibināta 1898. gadā kā

Vācijas ķīmisko rūpnīcu filiāle. Tur ražoja anilīna krā-

sas un lakas. Strādnieku darba apstākļi bija ļoti smagi,
bet atalgojums niecīgs, tādēļ bieži uzliesmoja streiki.

Pirmā pasaules kara laikā fabriku evakuēja uz Krieviju,

un darbu Rīgā tā atsāka tikai 1925. gadā. 30. gadu krī-

zes laikā fabrikas īpašnieki bankrotēja un fabriku slē-

dza. Pēc tam tā nonāca citu īpašnieku rokās un atsāka

darbu kā fabrika ar nosaukumu «Nitra». Sākot ar 1938.

gadu, tur ražoja visdažādāko produkciju: mazgāšanas

pulveri «Nitra», minerālpigmentus, eļļas krāsas, koksnes

antiseptikas utt. Visa ražošana bija izvietota tikai divās

ēkās, pie kam strādnieku skaits nepārsniedza simtu.

Lielā Tēvijas kara laikā fabrikas iekārta tika stipri

sabojāta. Pēc Rīgas atbrīvošanas sākās spjaigs atjauno-
šanas darbs. Produkcijas sortiments šaja te**kā bija ne-

pastāvīgs. 1951. gadā saskaņā ar valdības l<*mumu fab-

riku pakļāva PSRS Ķīmiskās rūpniecības ministrijai un

stingri norobežoja tās profilu. Tad arī radais pašreizē-
jais nosaukums Rīgas laku un krāsu fabrika. Mirļetais
lēmums paredzēja pilnīgu fabrikas rekonstrukciju. \

Tagad fabrikā darbojas deviņi cehi. 1961. gadā -ie-

deva ekspluatācijā alkīdsveķu un laku cehu. Alkīdsveķu»
izmanto turpat rūpnīcā laku ražošanai un tikai loti ne-

lielu daļu realizē citur. Šos sveķus iegūst ļoti sarežģīta
ķīmiskā procesā, daudzatomu spirtiem (glicerīns, penta-
eritrīts) reaģējot ar daudzbāziskām skābēm, kuras

iegūst no dažādām eļļām. Sveķus iegūst polikondensā-

cijas procesā speciālā reaktorā, pēc tam tos maisītājā
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sajauc ar šķīdinātāju, tādējādi iegūstot lakas. Cehā ražo

arī kombinēto pernicu un sikatīvus.

Interesants produkcijas veids ir poliesteru lakas

(starp tām arī izolācijas un mēbeļu lakas). Fabrikā ražo

augstas kvalitātes mēbeļu laku Fl3-220. Sī laka nebai-

dās no mitruma un karstuma, tai piemīt ļoti labas me-

hāniskās un virsmas īpašības. Pašreiz cehā apgūst
aukstžāvēšanas mēbeļu lakas 113-236 ražošanu. Cehu

paredzēts rekonstruēt, palielinot jaudu un radot iespēju
paplašināt produkcijas asortimentu.

1962. gadā sāka darboties cinka baltuma cehs. Kā

izejviela noder metāliskā cinka plāksnes. Rotācijas krās-

nīs augstā temperatūrā cinks iztvaiko un ar gaisa skā-

bekli oksidējas par balto cinka oksīdu — cinka baltumu.

Lielāko cehā ražotās produkcijas daļu izmanto uz vietas

emalju gatavošanai.
Fabrikā darbojas divi emalju ražošanas cehi. Vienā

no tiem ražo emaljas uz kondensācijas sveķu bāzes, kā

izejvielu izmantojot lakas, ko saņem no alkīdsveķu un

laku ceha. Sākumā lodīšu dzirnavās saberž krāsvielu

pigmentus kopā ar kādu saistvielu. legūst pastu, no

kuras, atšķaidot to ar noteiktu lakas daudzumu, veido-

jas emalja. Šajā cehā gatavo tikai sarkanbrūnās un

melnās emaljas. Galvenais produkcijas veids ir sarkan-

brūnā grunts rO-020, ko izmanto mašīnbūvniecībā un

arī citās nozarēs. Ar to virsmu pārklāj pirms krāsoša-

nas, lai nodrošinātu krāsas labāku saistību ar virsmu.

Cehā ražo arī grīdas un eļļas krāsas dažādos toņos.

Otrajā emalju cehā kā pamatizejvielu lieto dažādus

polimerizācijas sveķus. Pigmentus maļ, tāpat kā pirmajā

cehā, bet atšķaidīšanai izmanto perhlorvinilsveķu šķī-
dumu organiskajos šķīdinātājos. Cehā ražo emaljas da-

žādos krāsu toņos. Tās izmanto lauksaimniecības ma-

šīnu, kuģu virsūdens daļu krāsošanai, metāla virsmu

pārklāšanai agresīvās vidēs. Gatavo arī speciālu aiz-

sargājošu emalju, ko lieto konservācijai, piemēram, me-

tāla daļu pārklāšanai remonta laikā, lai pasargātu tās

no korozijas. Šis krāsojums vēlāk mehāniski viegli notī-

rāms.

Ceha kolektīvs viens no pirmajiem Padomju Savienībā

apguva speciālu neapaugošu krāsu ražošanu kuģu zem-

ūdens daļām. Šīs krāsas ir ļoti izturīgas pret sāļo jūras
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ūdeni un iznīcina mikroorganismus, jo satur toksiskus

savienojumus. Krāsa pasargā zemūdens daļu no apaug-

šanas apmēram 2 gadus.

Minerālpigmentu cehā ražo pusfabrikātu, ko izmanto

emalju un krāsu gatavošanai. Tur apstrādā dzelzsrū-

das — mūmiju un dzelzs mīniju, ko izžāvē un samaļ
līdz noteiktam smalkumam.

Pirms neilga laika nodeva ekspluatācijā jaunu kor-

pusu, kurā iekārtota Centrālā laboratorija un uzstādītas

izmēģinājumu iekārtas, ar kuru palīdzību izgatavo izmē-

ģinājuma produkciju un arī neliela apjoma speciālus

produkcijas veidus dažādiem pasūtītājiem.

Rīgas ķīmiskais kombināts izveidojies uz triju vecu

Kigas ķīmisko uzņēmumu —
1. Koha laku un krāsu fab-

rikas, Hjorda laku un krāsu fabrikas un ķīmiskās fab-

rikas «Jugla» bāzes.

Koha laku un krāsu fabrika dibināta 1842. gadā, tā

bija pirmais šāda tipa uzņēmums cariskajā Krievijā.
Fabrikā ražoja pernicas un eļjas lakas. Fabrika līdzīgi
daudziem uzņēmumiem, kas dibināti pagājušā gadsimta
80. gados, bija pilnīgi atkarīga no ārzemju, it sevišķi
no vācu kapitāla. Produkciju realizēja galvenokārt Krie-

vijas iekšējos tirgos. Uzņēmums auga un attīstījās,
paplašinot ražošanu, lai spētu apmierināt pieprasī-

jumu.
Buržuāziskās Latvijas laikā fabrikā ražošanas apjoms

sašaurinājās, kam par iemeslu bija gan Krievijas tirgu

zaudējums, gan vairāku jaunu nelielu laku un krāsu

uzņēmumu nodibināšana Rīgā. Izeju no šā stāvokļa cen-

tās rast, ražojot vairākus jaunus produkcijas veidus:

sāka izgatavot ķimikālijas ādu apstrādei, nogulsnēto
krītu v. c.

1940. gadā fabriku nacionalizēja un deva jaunu no-

saukumu — «Zasulauka trieciennieks». Jauns posms uz-

ņēmuma dzīvē iezīmējās pēc Lielā Tēvijas kara. Palie-

linājās ražošanas apjoms. Līdz 1950. gadam galvenais

produkcijas veids bija dažādas nitroemaljas, bet tad to

ražošana vecajā korpusā bija jāpārtrauc, jo telpas neat-

bilda darba drošības noteikumiem. Fabrikā turpināja
ražot akvareļkrāsas, krāsainos krītiņus, ugunsdzēšanas

aparātu pildījumu, sausās krāsas, pulēšanas pastu v. c.

1955. gadā fabriku apvienoja ar Rīgas ķīmisko kombi-
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nātu, kurš dibināts pirms pirmā pasaules kara kā jau

pieminētā Hjorda laku un krāsu fabrika. Buržuāziskās

Latvijas laikā tur nelielā apjomā ražoja eļļas krāsas, la-

kas no sintētiskajiem sveķiem, eļļas un nitrocelulozes

emaljas, spirta lakas un politūras. Produkciju lietoja
automašīnu, mēbeļu un ādu rūpniecībā. Gatavoja arī

ādas apretu un mazgāšanas pulveri «Borsil», želatīnu

un gaismas jutīgo papīru.
Pēc «Zasulauka trieciennieka» un Rīgas ķīmiskā kom-

bināta apvienošanas galvenais produkcijas veids bija
lakas un emaljas uz kohdensācijas sveķu bāzes. Produk-

cijas apjoms strauji auga, tāpēc bija nepieciešami plaši
rekonstrukcijas darbi. Apguva arī jauna produkcijas
veida — ādu sintētiskās miecvielas «Sintāns Nr. 12» ra-

žošanu.

1963. gadā Rīgas ķīmiskajam kombinātam pievienoja
ķīmisko fabriku «Jugla». Arī šī fabrika dibināta pirms

pirmā pasaules kara. Buržuāziskās Latvijas laikā tajā

ražoja kolofoniju, terpentīnu un minerālbarību lopiem,

pie tam ražošanas apjoms bija niecīgs. Pievienošanas

laikā fabrikā bez kolofonija un terpentīna gatavoja arī

apavu krēmu, grīdu vasku, šķidro stiklu un silikātlīmi.

Visu minēto produkcijas veidu ražošanu, izņemot šķidro
stiklu un silikātlīmi, pārņēma citi ķīmiskās rūpniecības
uzņēmumi.

Pašreiz Rīgas ķīmiskajā kombinātā darbojas vairāki

cehi, kuros ražo ļoti dažādu produkciju. Laku cehā gatavo

piesātināto alkīdsveķu lakas, kuras izmanto uz vietas

pašā kombinātā emalju ražošanai. Sis cehs (vienīgais

republikā) ražo gaismas jutīgo papīru. Gatavo arī sin-

tētiskās miecvielas un sausās krāsas. Emalju cehā ražo

dažādas emaljas, ko izmanto lauksaimniecības mašīnu,

vagonu, darbgaldu, aparatūras krāsošanai un ārējiem
krāsošanas darbiem. Emalju ceham pakļauti arī uguns-
dzēšamo aparātu pildījuma, politūras un pulēšanas
pastas izgatavošanas iecirkņi. Atsevišķā cehā izgatavo

šķidro stiklu un nātrija silikāta šķīdumu.
Par poliestēru lakas HKL receptūras sastādīšanu un

ražošanas apgūšanu Rīgas ķīmiskā kombināta darbi-

nieku grupai piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija.

Ļoti ievērojams kombināta sasniegums bija sintētiska

mentola ražošanas tehnoloģijas apgūšana 1964. gadā.
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Kombinātā lieto jaunu, uzlabotu mentola ražošanas me-

todi. Rīgas ķīmiskais kombināts to apguvis kā pirmais
Padomju Savienībā. Līdz šim 1 t mentola iegūšanai iz-

lietoja 1 t piparmētru ejjas, kuru savukārt ieguva ne

100 t piparmētru augu. 1 t mentola ražošanai raža jāno-
vāc no 200 ha platības, patērējot 5000 izstrādes dienas

Sintētisko mentolu iegūst no lēta naftas pārstrādes pro-
dukta — dikrezola. Šis paņēmiens dod ļoti lielu ekono-

misko efektu, salīdzinot ar dabiskā mentola ražošanu,

Mentolu patērē parfimērijas, pārtikas un farmaceitis-

kajā rūpniecībā.

Ķīmiskajā kombinātā ražo preparātus, kurus lietc

lauksaimniecībā kā cukurbiešu, vīnogu un tabakas aug
šanas regulētājus.

Kombinātā rekonstruē vecos darba iecirkņus un cc

jaunu ražošanas korpusu. Pēc rekonstrukcijas ievēro-

jami palielināsies emalju ražošanas apjoms. Jaunajž
korpusā izvietosies šķidrā stikla, sauso krāsu un fasādes

silikātkrāsu ražošana. Tur būs arī moderna laboratorija
kas ļaus paplašināt zinātniskās pētniecības darbu un

tālāk pilnveidot tehnoloģiskos procesus.

METALURĢIJA

Tehnikā visplašāk lietotais un svarīgākais metāls it

dzelzs, kas kopā ar tās sakausējumiem sasniedz apmē-
ram 90% no visa izlietotā metāla kopsvara. Izejviela—ļ
dzelzsrūda — plaši izplatīta dabā.

Cilvēce dzelzi pazīst un izmanto jau ļoti sen. Jau

6000. g. pr. m. ē. Ēģiptē no meteorītu dzelzs izgatavoja
rotas lietas. Tomēr iegūt dzelzi no rūdām neprata vē

ilgi, šo metodi atklāja tikai otrajā gadu tūkstotī pr. m. ē.

Toties tūlīt pēc tam dzelzs iegūšana strauji izplatījās
Ēģiptē, senajā Grieķijā. Aizkaukāzā, Indijā un citur.

Sakās dzelzs laikmets. Pāreja uz dzelzs darba rīkiem

radīja apvērsumu visās nozarēs — celtniecībā, satiksmē,

transportlīdzekļu un kara tehnikas attīstībā, zemkopībā
v. c.

Mūsdienu metalurģija ražo visdažādākos dzelzs sa-

kausējumus jeb melnos metālus, kurus pēc to sastāva

un īpašībām var iedalīt dažādu šķirņu čugunos un tē-
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9. att. Metāla izliešana no krāsns kausā.

raudos. Čuguns ir trausls, jo satur apmēram 4% og-
lekļa. Tēraudos oglekļa saturs nepārsniedz 1,4%, tādēļ
tie ir plastiski, tos var kalt, velmēt, vilkt un štancēt.

No dzelzsrūdām vispirms iegūst čugunu, kausējot rū-
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das speciālās krāsnīs — domnās. Tur dzelzs reducējas

no rūdām ar oglekļa oksīda palīdzību. Šis oksīds veido-

jas augstā temperatūrā gaisa skābekļa reakcijā ar koksu,

tādēļ domnā rūdas kausē kopā ar koksu. Lai pazeminātu
kausējamo materiālu kušanas temperatūru, pievieno kuš-

ņus — kaļķakmeni un dolomītu. Tā rezultātā izveidojas

sakausējums — čuguns. Apmēram 90% no visa čuguna

pārstrādā tēraudā, ko iegūst tēraudkausēšanas krāsnīsi

ar dažādu metožu palīdzību, oksidācijas ceļā samazinot

čugunā oglekļa daudzumu. Svarīgākā no tēraudkausē-ļ
šanas metodēm ir martena metode. Tā dod iespēju pār-ļ
strādāt tēraudā cietu čugunu, tērauda lūžņus, dzelzsrūdu]
un šķidru čugunu tūlīt pēc tā iegūšanas domnās. Mainot]
izejvielu attiecības, iegūst dažāda sastāva tēraudu ar

vēlamām īpašībām. Martena krāšņu konstrukciju nemi-

tīgi uzlabo. Jaunākajās krāsnīs visi ražošanas procesi
ir mehanizēti un automatizēti. Padomju zinātnieki iz-

strādājuši dažādas ātrkausēšanas metodes, kas paaug-
stina krāšņu ražīgumu.

Izkausēto tēraudu salej kausos un pēc tam veidnēsJ

kur tas sacietē. Lējumus izņem no veidnēm, sakarsē ura

velmē. Ilgstoša darba rezultātā izdevies izstrādāt jaunu,!
progresīvāku metodi— tērauda nepārtrauktu liešanu,

kad šķidro tēraudu no kausa izlej dzesējamā veidnē,!
kuru dzesē ar ūdeni un no kuras apakšējās daļas nepār-
traukti izvelk sagatavi. To sagriež vajadzīgajā garumā,
sakarsē un lieto izstrādājumu pagatavošanai. Tas ļauj
palielināt tēraudkausēšanas ātrumu, paaugstināt tē-

rauda kvalitāti. Padomju Savienībā pirmā iekārta nepār-
trauktai tērauda liešanai sāka darboties Novotuļskas

metalurģiskajā rūpnīcā 1953. gadā.

1913. gadā Krievijā ražoja 4,2 milj. t čuguna un tik-

pat daudz tērauda. PSKP Programma paredz 1980.

gadā ražot 250 milj. t tērauda, kas pārsniedz 1960. gada

produkciju 3,8 reizes. Zināmu ieguldījumu dod arī mūsu

republika.

Pirmie dzelzs izstrādājumi Latvijas teritorijā parādī-

jās apmēram 500 g. pr. m. ē. Jau sen pirms vācu feodāļu
iebrukuma vietējie kalēji prata no purva rūdas ražot

dzelzi un tēraudu, kā arī izgatavot no šiem melnajiem
metāliem dažādus darba rīkus, ieročus v. c. nepiecieša-
mus priekšmetus. Plaši izplatīta melno metālu izstrādā-
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10. att. Velmēšanas cehs rūpnīcā «Sarkanais metalurgs»

jumu ražošana Latvijā bija no 11. līdz 13. gs., par ko

liecina pilskalnu un pilsētu kultūrslāņos atrastās dzelzs

ieguves krāšņu paliekas un izstrādājumi.

Vācu feodāļu iebrukuma laikā 13. gs. beigās melno

metālu ražošana krasi samazinājās. Tikai 18. gs., kad

Latviju iekļāva Krievijas impērijas sastāvā, radās iespē-
jas atjaunot un paplašināt metālu ražošanu un apstrādi.

Tomēr jāatzīmē, ka vispārējais ekonomiskais uzplau-
kums Rietumeiropā 15. gs. beigās un 16.—17. gs. ietek-

mēja arī Latvijas ekonomiku. 17. gs. vairojās manufak-

tūras, arī dzelzs manufaktūras, visā Latvijas teritorijā.
Tajās lēja lielgabalus, kala naglas un izgatavoja citus
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izstrādājumus, čuguna un tērauda kausēšanai izmanto-

jot purva rūdu.

19. gs. 80. gadu sākumā Latvijā strauji attīstījās kapi-
tālistiskā lielrūpniecība. 1882. gadā Krievijas metalur-

ģisko rūpnīcu īpašnieki panāca aizliegumu ievest stiepļu
dzelzi bez muitas. Tādēļ lielās ārzemju firmas noorgani-

zēja uzņēmumus pašā Krievijā, lai nezaudētu tās tirgu.
1882. gadā Vestfāles firma «Bekers un K°» noorgani-

zēja Liepājā sabiedrību un uzcēla rūpnīcu, kurā ražoja
stieples, naglas un enkurus. 1891. gadā pabeidza mar-

tena ceha celtniecību, kas deva iespēju pārstrādāt Krie-

vijas ķetu un dzelzs lūžņus. 1899. gadā metalurģiskā

rūpnīca tika pārveidota par franču un vācu firmas «Nor-

mans-Šinhaus» filiāli un kļuva par lielāko metalurģisko
kombinātu Baltijā. 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā sā-

kās rūpnieciskās ražošanas koncentrācija, un Liepājas
dzelzs ražošanas un tērauda kausēšanas rūpnīcu akciju
sabiedrība (agrākā «Bekers un K°») izveidoja stiepļu
un naglu sindikātu kopā ar Rīgas rūpnīcu «Stars un K°>\

1913. gadā akciju sabiedrība jau kļuva par vienu no lie-

lākajiem kombinētajiem uzņēmumiem Krievijā. Rūpnīca

auga un attīstījās, ārzemju kapitālām nežēlīgi eksplua-
tējot lēto darbaspēku.

Pirmais pasaules karš bija smags pārbaudījums —

rūpnīca vairs nesaņēma importa izejvielas un strādāja
ar nepilnu jaudu. Sevišķi spilgti rūpnīcas panīkums iz-

paudās buržuāziskās Latvijas laikā. Tās stāvokli ne-

daudz atviegloja Padomju Savienības pasūtījumi.

Padomju varas gados bijusī stiepļu fabrika pārvērtu-
sies par modernu metalurģijas uzņēmumu. 1961. gadā
tērauda ražošanas pieaugums vien bija vienāds ar visā

1940. gadā saražoto tērauda daudzumu.

Padomju varas laikā rūpnīca pilnīgi rekonstruēta,

radīti visi apstākļi ražošanas tālākajai modernizēšanai.

1962. gadā sāka celt jauno martena cehu, un 1965. gadā
tas jau deva pirmo produkciju. Kad sāks darboties

visi agregāti, Liepājas martens būs viens no vismoder-

nākajiem tēraudkausēšanas cehiem ne vien Padomju Sa-

vienībā, bet arī visā pasaulē.

Pašreiz «Sarkanajā metalurgā» darbojas 2 marten-

cehi, kuros galvenokārt pārstrādā dzelzs lūžņus. Izkau-

sēto tēraudu atlej veidnēs, iegūstot lietņus, kurus velmē-
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(armatūras dzelzs, plakandzelzs, stieples). Vistievākās

stieples ražo stieptuve. Plaša patēriņa cehā ražo stieples,
dzeloņstieples, naglas, dakšas un ķēdes.

Rūpnīcā darbojas arī skārda velmētava, kurā ražo

vienkāršo un cinkoto skārdu.

Liepājas metalurgi turpmāk plāno produkcijas izlaidi

vēl vairāk paplašināt. Šis uzdevums nav viegls, tomēr

izpildāms. 1968. gadā paredz ieviest tērauda nepārtrauk-
tās liešanas progresīvo metodi, izmantojot jauna tipa
iekārtu, kura atšķiras no Padomju Savienībā līdz šim

lietotajām. 1968.—1969. gadā sāks būvēt jaunu stieptuvi,
kura būs plašs stiepļu sortiments: no 0,2 līdz 8 mm dia-

metram. Tur ražos arī cinkotās stieples. Cehs būs speciali-
zēts augstas kvalitātes tērauda izstrādājumu ražošanai,

taja visas iekārtas un tehnoloģiskie procesi būs mūs-

dienu modernās tehnikas līmenī, tie būs nepārtraukti.
Arī velmētavās tiek rekonstruētas vecās un būvētas jau-
nas līnijas. 1968. gadā stāsies darbā velmētavas otrā

kārta, kas dos iespēju pilnīgi pārtraukt darbus vecajā
velmētavā.

Aug un paplašinās «Sarkanais metalurgs» — mūsu re-

publikas tēraudkausēšanas milzis. Tā produkciju pie-
prasa ne tikai mūsu zemē, bet arī ārzemēs — Somijā,
Marokā, Ganā, Mali, Gvinejā, Kubā un citur.

GUMIJAS RŪPNIECĪBA

Viens no svarīgākajiem materiāliem, kas tik nepiecie-
šams gan mūsdienu tehnikā, gan ikdienas dzīvē, ir gu-

mija. Vai autotransports būtu sasniedzis tādu attīstības

līmeni, kāds tas ir šodien, ja nebūtu gumijas riepu? No-

teikti nē! Gumijas detaļas nepieciešamas daudzām mašī-

nām un aparātiem. Rūpniecībai vajadzīgas gumijas
dzensiksnas, caurules un konveijera transportlentas. Gu-

mijas izstrādājumi ir neaizstājami tur, kur jāsamazina
triecieni un vajadzīga liela elastība. Tiem jābūt izturī-

giem pret eļļām, šķīdinātājiem, sārmiem, skābēm, rent-

gena stariem un radioaktīvo izstarojumu, ilgāku laiku

jāsaglabā gāzu necaurlaidība un elastība gan zemās,

gan augstās temperatūrās. Arvien pieaug iedzīvotāju
pieprasījums pēc uzlabotas kvalitātes gumijas apaviem.

514*
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Gumijas vēsture sākās ar lateksa galošu. Pēc Parīzes

Zinātņu akadēmijas organizētās ģeogrāfiskās ekspedī-
cijas 1735. gadā uz Dienvidameriku savā pārskata ziņo-

jumā Saris dc la Kondamins vairākkārt minēja kaučuku,

no kura Dienvidamerikā izgatavojot ūdensnecaurlaidī-

gus zābakus. Vietējie indiāņi kājas iemērca kaučukaugu
sulā lateksā un žāvēja ugunskura dūmos. Sādu operā-
ciju atkārtoja vairākas reizes, līdz ieguva zābakam va-

jadzīgo biezumu. Kājām bija jāiztur pamatīgs karstums,

toties gatavais zābaks pēc izgatavošanas visu laiku pa-

lika uz kājas. Vēlāk eksportēšanai (galvenokārt suve-

nīru veidā) domātos zābakus gatavojuši uz māla kāju
maketiem.

18. gs. beigas kaučuku ieveda Eiropa, bet ilgi tam ne-

varēja atrast rūpniecisku pielietojumu.

1823. gadā angļu ķīmiķis Čarlzs Makintošs nejauši
atklāja, ka sacietējušu kaučuku var padarīt mīkstu un

pat sašķidrināt, uzlejot tam solventnaftu — produktu, ko

iegūst no akmeņoglēm. Ar šādu šķidru kaučuku Makin-

tošs piesūcināja audumu, kas kļuva ūdensnecaurlaidīgs.
No tā sāka šūt lietusmēteļus. Starp citu, Anglijā līdz

pat šim laikam lietusmēteļus sauc par makintošiem.

Siltā laikā šādi lietusmēteļi kļuva lipīgi, bet aukstumā

ātri plaisāja un locījuma vietās lūza. Kaučuka izstrādā-

jumu fabrikanti, baidoties izputēt, solīja pasakainu
summu tam, kurš atklās, kā novērst kaučuka lipīgumu
un trauslumu.

Vairāk nekā 15 gadus mēģinājumi šajā virzienā bija

nesekmīgi. Tikai 1839. gadā amerikānim Čarlzam Gud-

jīram, pievienojot kaučukam sēru, izdevās iegūt auks-

tumā elastīgu un karstumā nelīpošu materiālu, ko

nosauca par gumiju. Kaučuka apstrādi ar sēru

Čarlzs Gudjīrs atradis nejauši. Vīlies kaučuka li-

pīguma novēršanas mēģinājumos, Gudjīrs pēdējo kau-

čuka gabalu uzmetis uz karstas plīts, labi zinādams,

ka kaučuks izkusīs. Liels bijis viņa pārsteigums,
kad šis pēdējais kaučuka gabals neizkusis, bet

pārvērties elastīgā masā. Tad viņš atcerējies, ka pēdē-

jais kaučuka gabals nejauši apbiris ar sēru. Sameklējis

svaigu kaučuku, Gudjīrs to sajaucis ar sēru un karsējis.
Atkal radies elastīgs materiāls. Tā atklāja jaunu mate-
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riālu — gumiju. Kaučuka apstrādi ar seru nosauca par

vulkanizāciju.
Vulkanizēts kaučuks — gumija — nemainās atmosfēras

iedarbības rezultātā un ilgi saglabā savu elastību. Pie-

vienojot vairāk sēra, rodas cieta masa — ebonīts, ko lieto

kā izolācijas materiālu.

Nedaudzu gadu laikā pēc vulkanizācijas atklāšanas

gumija kļuva pazīstama visā pasaulē. No 1840. līdz 1880.

gadam kaučuka patēriņš palielinājās 30 reizes. Gumijas
apavu fabrikas auga kā sēnes pēc lietus. 1860. gadā
ierindā stājās pirmā gumijas fabrika Krievijā — «Treu-

goļņik» Pēterburgā, bet 1913. gadā jau Krievijā ražoja
40 milj. pāru gumijas apavu gadā.

20. gs. sākumā kultivētās kaučukaugu plantācijas un

džungļi pasaulei deva apmēram 100 tūkst, t kaučuka

gadā. 2/3 no šā daudzuma izlietoja gumijas apavu ražo-

šanai.

Tagad izmanto dabisko un sintētisko kaučuku. Pirmo

iegūst no dažu tropisko koku, kas aug galvenokārt Cen-

trālajā Amerikā, Brazīlijā un Indijā, pienainās sulas —

lateksa. Kaučuks ir atrasts arī dažos Vidusāzijas au-

gos— honhidrillā, koksagīzā v. c. Koksagīzu 1949.—

1950. gadā diezgan plaši mēģināja audzēt arī mūsu re-

publikā.

Tomēr kaučuka un lateksa problēma tiek risināta ne-

vis dabiskā, bet gan sintētiskā kaučuka ražošanas vir-

zienā.

Pamatojoties uz krievu ķīmiķu S. Ļebedeva, A. Fa-

vorska, I. Kondakova v. c'darbiem, 1931.—1932. gadā

Padomju Savienībā, polimerizējot dažādus nepiesātinā-
tus ogļūdeņražus, piemēram, butadiēnu, stirolu, izo-

prēnu, izobutilēnu v. c, sāka ražot sintētisko kaučuku.

Ogļūdeņražus iegūst no dabiskajām gāzēm, naftas vai

akmeņoglēm. Tomēr dažādie sintētiskā kaučuka paveidi
pēc visu īpašību kopuma nepārspēja dabisko kaučuku.

Kādēļ tā? Izrādās, ka dabu pārspēt nav nemaz viegli.

Polimēru rūpniecībā joprojām vispilnvērtīgākās ir dabas

radītās izejvielas. Tās ķīmiķiem atdarināt ir ļoti grūti.
Tāpat ir arī ar sintētisko kaučuku. Tā ražošanā svarīgs
ir

ne tikai tas, no kāda monomera un no cik daudzām

molekulām veidota polimērās kaučuka molekulas ķēdīte,
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bet svarīgs ir arī monomera molekulu sakārtojums: vai

tas ir regulārs vai neregulārs. Natas un Cīglera pētī-

jumi, par kuriem viņi 1962. gadā apbalvoti ar Nobeļa

prēmiju, beidzot deva iespēju radīt tā sauktos «stereore-

gulāros» kaučukus un atdarināt dabisko kaučuku.

Mūsu republikā tehniskās gumijas un apavu ražoša-

nai izmanto sintētisko kaučuku, ko piegādā Pievolgas,

Augšvolgas, Vidusvolgas v. c. rajoni, kā arī Kazahijas,
Azerbaidžānas un Armēnijas PSR.

Pirmā gumijas izstrādājumu fabrika Latvijā «Mūn-

del» izauga un nostiprinājās 19. gs. 60. gados (dibināta
1864. gadā). Pēc 80. gadu krīzes bija vērojams neliels

rūpniecības attīstības uzplaukums, kas ilga 3 gadus —

no 1888. līdz 1890. gadam. Šajā laikā radās toreizējais

Latvijas lielākais uzņēmums «Provodņik». Tas bija gu-

mijas rūpniecības uzņēmums, kas piederēja krievu un

franču akciju sabiedrībai. Uzņēmumā sākumā ražoja sa-

nitāro gumiju un linoleju, bet vēlāk arī galošas. 1896.

gadā darbu sāka otra lielākā brāļu Freizingeru gumijas
fabrika «Russija».

20. gs. sākumā gumijas rūpniecība bija jau samērā plaši
attīstījusies, tomēr vislielākais uzņēmums palika «Pro-

vodņik». Tas ražoja galošas, kuru izlaide 1913. gadā sa-

sniedza 60 tūkst. pāru. Samērā plašā sortimentā ražoja
arī tehniskās gumijas izstrādājumus, gumijas cimdus,

riepas, linoleju, ūdensnecaurlaidīgus gumijotus audu-

mus un rotaļlietas, kā arī azbesta izstrādājumus un au-

dumu. Tajā laikā rūpnīca «Provodņik» gumijas izstrādā-

jumu ražošanas apjoma ziņā ieņēma ceturto vietu pa-

saulē, riepu ražošanā — otro.

Pārējās gumijas fabrikas, salīdzinot ar «Provodņik»,

bija nelielas, piemēram, fabrikas «Kaučuks», «Mūndel»

v. c. Pirmā pasaules kara laikā līdz ar citiem rūpniecības
uzņēmumiem uz Krieviju evakuēja vairākus gumijas
fabrikas «Provodņik» cehus, galvenokārt tos, kuri izpil-
dīja pasūtījumus kara vajadzībām. Gumijas rūpniecība
(arī fabrika «Provodņik») bija koncentrēta Maskavā un

tās apkārtnē — Tušino, Rostokino v. c.

No pirmskara gumijas fabrikām buržuāziskās Latvi-

jas laikā turpināja darboties tikai «Mūndel», kuru no

1924. līdz 1928. gadam sauca «Kontinents», bet pēc
tam— «Meteors». Darbu neatjaunoja tāds gumijas rūp-
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niecības gigants kā «Provodņik». Tagad bijušās fabrikas

«Provodņik» vietā, kas buržuāziskajā Latvijā ilgus ga-
dus stāvēja dīkā, izveidota Rīgas elektromašīnbūves rūp-
nīca. Šīs rūpnīcas galvenā produkcija ir motori un iekār-

tas elektriskajiem vilcieniem un tramvajiem. Tur ražo

arī augstvērtīgas veļas mazgājamās mašīnas — Rīga-8.
1924. gadā noorganizēja 2 jaunas gumijas fabrikas.

No paputējušajām Rīgas gumijas fabrikām savāca iekār-

tas, un bijušas «Binks un K°» adatu fabrikas telpās ra-

dās rūpnīca «Varonis». Tajā pašā gadā Holandes trests

«Insula Rubber Handel Maatschappve» uzbūvēja Rīga

rūpnīcu «Kvadrāts», kura sāka darboties 1925. gadā. Šo

rūpnīcu saimnieki cerēja gumijas izstrādājumus ekspor-
tēt, bet šajā ziņā radās grūtības, jo arī citās Eiropas
valstīs — Polijā, Bulgārija, Lietuvā v. c. — uzcēla gumi-

jas fabrikas. Ar 1930. gadu gumijas ražošana Latvija
stipri sašaurinājās. Gumijas ražošanai nepieciešamo
izejvielu — kaučuku — piegādāja angļu un holandiešu

kaučuka apvienība ar noteikumu, ka riepas nedrīkst eks-

portēt.

Līdz Lielajam Tēvijas karam gumijas fabrikas «Kvad-

rāts», «Meteors» un «Varonis» nebija specializētas. Bez

gumijas apaviem, kuru izlaide sasniedza 2,5 milj. pāru
gadā, tajās ražoja arī tehniskās gumijas izstrādāju-
mus— velosipēdu riepas, kameras, transportlentas, dzen-

siksnas un bērnu rotaļlietas. Pēc kara šos uzņēmumus
sāka specializēt.

Kopš 1947. gada fabrika «Varonis» ražo tikai tehnis-

kas gumijas izstrādājumus. To sortiments ir ļoti daudz-

veidīgs— vairāk neka 1000 dažādu izstrādājumu. «Sar-

kanajā kvadrātā» un «Meteorā» galvenokārt koncentrēta

gumijas apavu un relīna ražošana. Šos uzņēmumus ap-

gādā ar jaunākajām iekārtām, uzstāda konveijeru līnijas
un nepārtraukti uzlabo tehnoloģiju. Apavu ražošana, sa-

līdzinot ar pirmskara līmeni, palielinājusies vairāk neka

3 reizes. Apgūta formēšanas metode gumijas apavu ra-

žošanā. Formētie gumijas apavi salīdzinājumā ar līmē-

tajiem kalpo 2—2,5 reizes ilgāk. levērību pelna tādu iz-

strādājumu ražošana kā porainā gumija mēbelēm un

sēdekļiem un relīns grīdām. Porainās gumijas ražošanā

nelieto kaučuku, bet gan lateksu. Putu gumijas tiek ra-

žotas pēc citas tehnoloģijas nekā parasta gumija.
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Relīnu — gumijas linoleju — Rīgas gumijas fabrikas

nedaudzražoja arī pirms kara. Fabrika «Meteors» atjau-

noja šīs produkcijas izlaidi. Relīnu izgatavo plātņu

veidā, kas sastāv no 2 kārtām: apakšējās — zemākas

kvalitātes gumijas, kuras sastāvā var izmantot arī gu-

mijas ražošanas atkritumus, virsējās — augstvērtīgas,

parasti krāsainas gumijas. Relīnu pie grīdas pielīmē ar

bitumena mastiku vai gumijas līmi. Tā labās mehānis-

kās īpašības nodrošina ilgu ekspluatāciju.
1963. gadā visas trīs Rīgas gumijas fabrikas apvieno-

jās gumijas izstrādājumu firmā «Sarkanais kvadrāts».

Liela un sarežģīta ir šās firmas gumijas izstrādājumu
ražošanas programma. Pašreiz firma nodrošina visu

mūsu republikas rūpniecību ar tehniskās gumijas iz-

strādājumiem, ko gan vēl nevar teikt par gumijas apa-

viem. Krāsaino līmēto gumijas apavu ražošanā speciali-
zējas «Meteors».

«Sarkanā kvadrāta» teritorijā norit plaši būvdarbi.

Nesen ierindā stājās cehs, kurā ražo dažādas dzensik-

snas. Ceļ arī jaunus korpusus, uz kuriem ap 1970. gadu
pārvietosies fabrika «Varonis», kas pašreiz atrodas pil-
sētas centrā.

Nevar nepieminēt Cēsu autoremonta rūpnīcas riepu
cehu, kurš sāka strādāt 1963. gadā. Riepu cehs, atjauno-
jot riepu protektorus, ietaupa tādus dārgus un vērtīgus
materiālus kā kaučuku, kordu, sodrējus v. c. Der atcerē-

ties, ka automašīnu riepu ražošanai izlieto apmēram
60% visa kaučuka. Riepu cehs, tāpat kā visa autore-

monta rūpnīca, ir jauns uzņēmums, tomēr uzdevumi tam

izvirzīti ļoti lieli, jo mūsu zemes strauji augošā auto-

saimniecība prasa daudz materiālu, sevišķi riepu. Ce-

ham plānotā pilnā jauda 100 000 riepu gadā, pašreiz
tajā ražo jau 64 000 riepu. Šāds atjaunoto riepu daudzums

apmierina ne tikai mūsu, bet arī citu republiku pasūtī-
tājus. Izejvielas riepu cehs galvenokārt saņem no Bob-

ruiskas tehniskās gumijas izstrādājumu rūpnīcas.

Gumijas saimniecības izstrādājumu rūpnīca «Dobele»

apgādā mūsu un arī dažas kaimiņu republikas ar gumi-
jas cimdiem un gumijas uzpirksteņiem. Nākotnē pare-
dzēts no porainās gumijas ražot bērnu rotaļlietas. Izej-
materiālu — lateksu (nairītu L-7) — piegādā Armēni-

jas PSR.
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CELULOZE UN PAPĪRS

Grūti būtu iedomāties civilizēto pasauli bez papīra.
Papīrs mūsu dienās kļuvis par vienu no visvairāk lie-

tojamiem materiāliem. Tā ražošanas apjoms joprojām
nemitīgi palielinās, tomēr nespējot pilnīgi apmierināt
strauji augošo pieprasījumu. Izskaidrojumi šādai ten-

dencei ir visai dažādi. Vislielākā daļa no kopējās papīra
produkcijas — apmēram 20% ir avīžu papīrs. To ražo

vairāk un vairāk kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka

mūs jau sen vairs neapmierina ziņas, ko dienā sniedz

tikai viens laikraksts. Vienlaikus ar zinātnes un tehnikas

progresu strauji palielinās informācijas daudzums rūp-
nieciski attīstītajās zemēs; savukārt valstis, kas atbrī-

vojušās no koloniālisma, cenšas iespējami īsākā laika

sprīdī likvidēt analfabētismu un izkļūt no atpalicības
kultūras dzīvē. Laiks, kad 23% zemeslodes iedzīvotāju
patērēja 86% papīra, aizgājis uz neatgriešanos.

Papīrrūpniecības produkciju izmanto dažādas rūpnie-
cības nozares, reizēm aizvietojot dārgus un deficītus ma-

teriālus. Visā pasaulē pašreiz ražo vairāk nekā 600 pa-

pīra šķirņu, kuru īpašības un lietošana bieži vien ir ļoti

atšķirīgas. Papīrrūpniecības paplašināšanās tendences

vērojamas arī mūsu republikā, kura papīra produkcijas
daudzuma ziņā uz katru iedzīvotāju ieņem vienu no

pirmajām vietām Padomju Savienībā.

Interesanti atcerēties, kā papīrs pieteica sevi pirmo-
reiz un kā tas gadu gaitā ieguva tādu cieņu un popula-
ritāti pārējo materiālu vidū.

Vairāk nekā pirms 2000 gadiem ķīniešu amatnieki —

zīda skalotāji — izgatavoja pirmo papīru no zīda šķied-
ras, bet vēlāk — no mīkleņu koka lūksnes. Ķīnieši savus

papīra gatavošanas paņēmienus rūpīgi slēpa, gadsim-
tiem ilgi paturot sev monopoltiesības papīra tirgū. Gar-

šķiedrainais papīrs no mīkleņu koka lūksnes bija ļoti

izturīgs; līdz mūsdienām saglabājušies daži paraugi pat
no 4. gs.

7. gs. papīra ražošanu apguva arī Japānā. Vēl tagad
tur amatnieku veiklās rokas pēc līdzīga paņēmiena izga-
tavo sevišķi vērtīgu papīru, ko lieto gleznojumiem, de-

koratīvām sienām, eksportē uz ārzemēm kā luksus priekš-
metu.
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Eiropā no 13. līdz 18. gs. sāka darboties daudz sīku

papīra dzirnavu, kas ražoja augstvērtīgas papīra šķir-

nes, kā izejvielu izmantojot linu un kokvilnas lupatas.

Tehnoloģija bija joti primitīva: sašķirotas un atputekļo-
tas lupatas sasmalcināja ar nažiem vai starp dzirnak-

meņiem, ko darbināja ūdens vai vējdzirnavas. Sa-

smalcinātās lupatas lielos kublos sajauca ar ūdeni,

tā izveidojot papīra masu. No kubla masu smēla

ar īpašu smeļamo formu, kam dibens bija izvei-

dots no astru sieta. Papīra kvalitāte bija pilnīgi
atkarīga no meistaru prasmes vienmērīgi sadalīt masu

formā. Papīra loksnes salika pakās pārmaiņus ar tūbu,

presēja, lai nospiestu lieko ūdeni, un žāvēja. Rakstām-

papīru papildus apstrādāja ar dzīvnieku līmi, lai tinte

neizplūstu. No tā laika saglabājies interesants papīra
apstrādes paņēmiens — ūdenszīmes, ko veidoja smeļa-
mās formas dibenā no stieplēm izpīts zīmējums, uz kura

papīra masa nogūlās plānākā kārta. Ūdenszīme bija labi

saredzama, turot loksni pret gaismu. Pateicoties ūdens-

zīmēm, tā laika papīrs ir kultūrvēsturisks dokuments,

kas sniedz vērtīgas ziņas par papīra izgatavošanas
vietu, papīra dzirnavu īpašnieku, aptuvenu izgatavoša-

nas laiku un sakariem ar citam valstīm.

Pirmās vēsturiskās ziņas par papīra izgatavošanu

Latvijā attiecas uz 16. gs. Tomēr pie mums vēl ilgi iz-

mantoja ievestu, galvenokārt augstas kvalitātes Holan-

des papīru, par ko liecina Rīgas maģistrāta protokoli
un grāmatas.

Līdz 19. gs. vidum Latvijas teritorijā darbojās 21 pa-

pīra dzirnavas. Papīra dzirnavu būve un iekārta izmak-

sāja dārgi, tāpēc tas piederēja galvenokārt muižniekiem,
kuru rīcībā bija kapitāls un dzimtcilvēku lētais darba-

spēks.

19. gs. vidū sākās pagrieziens Latvijas papīrrūpnie-
cībā. Sāka uzstādīt pirmās papīrmašīnas, līdztekus lupa-
tām kā izejvielu sāka lietot koksnes šķiedru, smeļamā

papīra vietā ražoja lejamo papīru. Papīra ūdenszīmes
sāka izzust.

Daudzas vērtīgas papīra šķirnes arī tagad iegūst, iz-

mantojot kā izejvielu lupatas, taču galvenais šķiedrvielu
avots papīrrūpniecībā ir koksne, no kuras iegūst pamat-
izejvielas — celulozi un kokmasu. Koksnei jāveic garš
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tehnoloģiskas apstrādes process, pirms musu rokas ie-

gulst papīra loksne.

Celulozi iegūst, koksni sašķiedrojot ķīmiskā ceļā: to

sakapā, pievieno ķīmiskus reaģentus un vāra lielos vār-

katlos paaugstinātā spiedienā. Atkarībā no darba ope-

rācijām un lietotajām ķimikālijām iegūst balinātu vai

nebalinātu sulfītcelulozi, sulfātcelulozi vai puscelulozi.
Visbiežāk celulozes rūpniecībā izmanto egles koksni,

kurai visgarākā šķiedra un maz sveķu. Lieto arī priedes
un lapu koku koksni. Pēdējā laikā celulozes ražošanai

sāk izmantot pat viengadīgo augu stublājus: salmus,

meldrus, niedres. Pašreiz celuloze pieskaitāma pie pa-

pīrrūpniecībā visvairāk lietojamām šķiedrvielām. Kok-

masu iegūst, koksni sašķiedrojot mehāniskā ceļā speci-
ālās iekārtās — defibreros. Ražo balto, brūno un ķīmisko
kokmasu, kuras atšķiras pēc ieguves paņēmiena un lie-

tošanas veida. Pēdējā laikā speciālu papīra šķirņu paga-
tavošanai sāk lietot arī sintētiskās šķiedras.

Papīra sastāvu jeb, kā pieņemts sacīt papīrrūpnie-
cībā, kompozīciju veido ne tikai šķiedrvielas, bet arī

pildvielas, līmvielas, krāsvielas un citas nepieciešamās

sastāvdaļas. Augu valsts šķiedras labi uzsūc ūdeni, bet

šī īpašība daudzām papīra šķirnēm, piemēram, rakstām-

papīram, ir nevēlama. Tādēļ papīra masā ievada līmvie-

las, kas papīru padara ūdensnecaurlaidīgu. Papīra masā

ievadot dažādas pildvielas, papīrs kļūst baltāks, glu-
dāks, mīkstāks, samazinās tā caurspīdīgums un uzlabo-

jas caurskats, viendabīgums, tipogrāfijas krāsu uzņē-
mība. Kā pildvielas izmanto kaolīnu, talku, ģipsi, krītu,

titāna dioksīdu, stikla šķiedru v. c. 1 t kaolīna ir apmē-
ram 10 reizes lētāka par 1 t celulozes, tātad lētu mine-

rālpildvielu lietošana arī ekonomiski ir izdevīga.

Papīra krāsošanai galvenokārt izmanto sintētiskas

organiskās krāsvielas, kam ir plaša krāsu gamma un la-

bas krāsošanas spējas. Viena no atbildīgākajām darba

operācijām papīra ražošanas procesā ir izejvielu mal-

šana. Ne bez iemesla saka, ka papīrs top maltuvē. Labi

samalta masa klājas uz papīrmašīnas sieta blīvā, vien-

dabīgā slānī, veidojot izturīgu papīra loksni, bet nevien-

dabīga, slikta maluma masa slikti formējas, un papīrs

veidojas mehāniski neizturīgs, porains.
Samaltajai papīra masai vēl jāveic gars ceļš dažādas



60

attīrīšanas iekārtās, kur to atbrīvo no nevēlamiem pie-

maisījumiem un gaisa pūslīšiem. Papīra formēšanu, pre-

sēšanu, žāvēšanu un gludināšanu veic lieli, komplicēti
agregāti — papīrmašīnas.

Papīru iedala klasēs pēc lietošanas veida. Padomju
Savienībā Valsts standartā paredzētas 11 klases, no ku-

rām katra vēl sadalās grupās un šķirnēs. Klases ir šā-

das: iespiedpapīri, rakstāmpapīri, zīmēšanas un rasēša-

nas papīri, elektroizolācijas papīri, uzsūcošie papīri,

gaismas jutīgie papīri, kopējama papīra pamatne, ieti-

namie papīri, rūpnieciski tehniskie papīri. Mūsu repub-
likas papīrfabrikas ražo apmēram 50 dažādas papīra
šķirnes. Papīru, kura svars pārsniedz 250 g/m2

,
nosacīti

dēvē par kartonu, un to savukārt sadala 6 klasēs.

Visām Latvijas PSR papīrfabrikām raksturīgs novie-

tojums upju vai ezeru tuvumā, jo papīrrūpniecība patērē

ļoti daudz tehnoloģiska ūdens.

Lielākais uzņēmums ir Slokas celulozes un papīra
kombināts. 1895. gada decembrī notika akcionāru sa-

nāksme par Baltijas celulozes rūpnīcas celtniecības jau-
tājumiem. Celtniecību sāka Slokā, Lielupes kreisajā

krastā, apmēram 1 km no Slokas stacijas. 1898. gadā
beidza iekārtas montāžu un rūpnīca deva pirmo produk-
ciju— 1661 t celulozes un 1035 t papīra. Sākumā dar-

bojās tikai 1 celulozes vārkatls, 1 papirmašīna, tvaika

centrāle un darbnīcas.

Kombināts pakāpeniski paplašinājās. 1913. gadā jau

darbojās 3 celulozes varkatli un 5 papīrmašīnas. Izstrā-

dāja 11 396 t celulozes un 6048 t papīra. Kombinātā strā-

dājošo skaits sasniedza 870.

No 1914. līdz 1920. gadam sakarā ar pirmo pasaules
karu darbu pārtrauca. Pirmo pēckara produkciju izlaida

1922. gadā. Nedaudz vēlāk uzstādīja 3 jaunus vārkatlus,

uzlaboja visu papīrmašīnu darbu, paplašināja tvaika

centrāli un uzsāka kombināta elektrifikāciju. 1938. gadā
ražoja 29 500 t celulozes un 15 500 t papīra.

Vācu okupācijas gados izejvielu trūkuma dēļ produk-
cijas apjoms strauji samazinājās. 1944. gadā, vācu armi-

jai atkāpjoties, daļu kombināta sagrāva. Pēc Latvijas
atbrīvošanas sākās plaši atjaunošanas darbi. Jau 1945.

gadā sāka strādāt pirmās papīrmašīnas, bet 1948. gadā
pilnīgi pabeidza celulozes rūpnīcas atjaunošanu un
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ieguva 6011 t celulozes. Kombināta termoelektrocentrāle

pirmā sāka dot strāvu karā cietušajai Rīgai.

Kombināts gadu no gada auga un paplašinājās. Rea-

lizējot celulozes atlikumu kompleksās izmantošanas

plānu, 1952. gadā nodeva ekspluatācijā jauno spirta

fabriku, 1959. gadā — liešanas koncentrātu cehu, bet

1961. gadā pirmo produkciju deva lopbarības rauga cehs.

Tā atrisināja ļoti sasāpējušu jautājumu par celulozes ra-

11. att. Slokas celulozes un papīra kombināta termocentrāle.
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žošanas atlikumu izmantošanu (līdz šim tos no-

vadīja Lielupē un piesārņoja ūdeni). Tas deva

iespēju ražošanas atlikumus pārvērst ļoti vērtīgos
un nepieciešamos produktos. legūto tehnisko spirtu

galvenokārt izmanto sintētiskā kaučuka ražošanai.

Lopbarības raugu nosūta Rīgas kombinētās lopba-
rības rūpnīcai un kažokzvēru audzēšanas fermām, bet

liešanas koncentrātus — metalurģijas uzņēmumiem.

1960. gada 7. aprīlī PSKP CX un PSRS Ministru Pa-

dome pieņēma lēmumu «Par pasākumiem celulozes un

papīrrūpniecības atpalicības likvidēšanai», kas paredzēja

plašu jaunu rūpniecības uzņēmumu celtniecību, esošo

fabriku un kombinātu paplašināšanu un rekonstrukciju,
ražošanas tehnoloģijas uzlabošanu. Minēto pasākumu

plānā ietilpa arī Slokas celulozes un papīra kombināta,

Līgatnes, Juglas, Staiceles un Jaunciema papīrfabriku
rekonstrukcija.

Slokas kombinātā ierindā stājušās modernas papīr-
mašīnas. Jaunākā no tām izgatavo perfokartīšu papīru,
tās jauda sasniedz 50 000 t gadā. Mašīnas darbs augsti
mehanizēts un automatizēts. Arī pārējās papīrmašīnas
ražo tautsaimniecībai ļoti nepieciešamās tehniskā pa-

pīra šķirnes.
Kombinātā radīta spēcīga enerģētiskā bāze, ceļ jaunu

celulozes fabriku, rauga cehu, izveido bioloģisko ūdens

attīrīšanas sistēmu. Pēc rekonstrukcijas pilnīgas pabeig-
šanas produkcijas apjoms ievērojami palielināsies. Kom-

bināta izaugsme labi raksturo papīrrūpniecības attīstību

visā Latvijas PSR. Līdzīgu, varbūt tikai vēsturisko no-

tikumu ziņā nedaudz atšķirīgu ceļu nogājušas arī pārē-

jās papīrfabrikas.

Mūsu vecākā papīrfabrika Līgatnē jau nosvinējusi
savu 150 gadu jubileju. Kaut arī fabrika dibināta tik sen,

savu īsto uzplaukumu tā piedzīvojusi tikai padomju va-

ras gados. Līgatnieši ražo ļoti augstvērtīgu šķirņu spe-

ciālu tipogrāfijas un rakstāmpapīru, kuru izmanto se-

višķi svarīgiem iespieddarbiem — grāmatām, žurnāliem,

vārdnīcām, kā arī eksportē uz ārzemēm. Arī papirosu,
zīmēšanas un albumu papīrs ieņem svarīgu vietu papīra
kopprodukcijā.

Juglas papīrfabriku labi raksturo tai piešķirtais aug-

stas ražošanas kultūras uzņēmuma nosaukums. Tur ražo
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12. att. Slokas celulozes un papīra kombināta jaunas celulozes fab-
rikas celtniecība.

augstas kvalitātes rakstāmpapīru, kā arī dažādu šķirņu
tehnisko papīru. Savu produkciju fabrika sūta uz dau-

dzām mūsu valsts pilsētām un eksportē arī uz ārzemēm.

Staiceles papīrfabrika atrodas Salacas upes krastā.

Kādreiz tā ražoja tikai zemas kvalitātes brūno ietinamo

P aPjru, toties pašreiz Staiceles papīrfabrika ir vienīgā
visa Savienībā, kas ražo vairākas vērtīgas papīra šķir-
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nes, piemēram, elektroizolācijas kreppapīru, tehnisko

pergamentu. Te top labas kvalitātes tipogrāfijas papīrs,

sērkociņu papīrs, linkrusta pamatne v. c. šķirņu papīrs.
Jaunciemā ražo tautsaimniecībā tik ļoti nepieciešamo

kartonu un dažas citas papīra šķirnes.

Vērojot mūsu papīrfabriku sortimentu, nevar nepa-

manīt tā sadrumstalotību, kā rezultātā pazeminās uz-

ņēmumu rentabilitāte. Izeja ir, un tā saucas — speci-

alizācija, kurai jau tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi.
Latvijā ražos ļoti augstvērtīgas un dārgas papīra šķir-

nes, kas neprasa lielus izejvielu krājumus. Uzdevumi

papīrražotājiem lieli, jo 1970. gadā plānots ražot 160 000t

papīra.

ĶĪMISKI FARMACEITISKĀ RŪPNIECĪBA

Ķīmiski farmaceitiskā rūpniecība, kam raksturīga
maza tonnāža, bet liela produkcijas dažādība, balstās

uz organisko sintēzi. Farmaceitiskajai rūpniecībai jā-
rada arvien jaunas ārstnieciskas vielas un pusfabrikāti
to sintēzei. Liela ir ķīmijas nozīme jaunu ārstniecības

preparātu radīšanā. Dzīve neatlaidīgi izvirza prasības
pēc efektīvām zālēm pret ļaundabīgiem audzējiem, sirds

un asinsvadu, vīrusu v. c. slimībām.

Farmaceitiskās rūpniecības attīstības pirmsākumi
meklējami senajās aptiekās. Tieši aptieku laboratorijās
veikti pirmie svarīgākie eksperimentālie atklājumi un

radītas vielas, kuras lietojam vēl šodien. Pirmo aptieku

dibinājuši arābi Bagdādē 754. gadā. Vēlāk, izplatoties
arābu kultūrai, aptiekas izveidojās vairākās Eiropas un

Āzijas valstīs. Padomju Savienības teritorijā aptieku
māksla ienākusi kā no rietumiem, tā no austrumiem.

Pirmā aptieka PSRS austrumu daļā atvērta Buhārā,

otrā — rietumu daļā — Rīgā ap 1290. gadu. Baltijā

aptiekas «ieceļojušas» no Itālijas. Pirmā aptieka Rīgā
atradusies Šķūņu ielā. Kopš 1357. gada aptiekas Rīgā

darbojušās regulāri. Vēlāk aptiekas dibinātas arī citās

pilsētās: Jelgavā, Limbažos — 17. gs., Cēsīs, Valka,
Valmierā — 18. gs.

Viduslaikos aptiekās pārdeva daudz ārstniecības

augu — kā vietējos, tā arī ievestos. Daudz ārstniecības
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augu izaudzēja aptieku dārzos. Vairāki tādi dārzi bijuši
arī Rīgā. Blakus zālēm, kas iegūtas no augu un dzīv-

nieku valsts produktiem, parādījās zāles, kas iegūtas
ķīmiski.

Šai periodā Eiropā aptieku attīstība saistīta ar ķīmi-
jas tehnoloģijas attīstību — spirta iegūšanu un pārde-
stilēšanu. Ar spirta palīdzību gatavoja dažādus zāļu uz-

lējumus. Lielāko daļu ķimikāliju, piemēram, minerālskā-

bes, izgatavoja aptiekās uz vietas. Viduslaiku aptiekas

neaprobežojās tikai ar zāļu izgatavošanu, bet aptieku

laboratorijās vā,rīja arī ziepes, lēja sveces, gatavoja
šaujampulveri, pilsētu iestādēm piegādāja papīru, perga-

mentu, tinti un zīmoglaku. Viduslaiku aptiekas bija ļoti

«universālas», jo tur varēja iegādāties ne tikai zāles un

tējas, bet arī piparus, lauru lapas, muskatu, sinepes, ta-

baku, dienvidu augļus, saldumus, cepumus un stiprākus
dzērienus.

Alkoholisko dzērienu gatavošana un tirgošanās ap-
tiekās bija izvērsusies tik plaši, ka kādai Rīgas aptiekai
atļāva ierīkot pat savu vīna pagrabu. Savdabīgs Rīgas
aptiekāru mākslas paraugs, kas saglabājies līdz pat
musu dienām, ir Rīgas melnais balzams. Par balzama

rašanās sākumu uzskata 18. gs. vidu. To esot izgatavo-
jis Ābrahams Kunce, un sākumā to saukuši par «Kun-

ces balzamu».

Astoņpadsmit augu valsts pārstāvji atstājuši šai dzē-

rienā savas ekstraktvielas, ētereļļas, spirtus, ārstniecis-

kās vielas, vitamīnus, smaržu un garšu. Tādas balzama

izejvielas kā liepu ziedi, baldriāns, kalme, asinszāle, pi-
parmētra v. c. ir labi un sen tautas dziedniecībā pazīs-
tami ārstniecības augi. Domājams, ka to laiku aptiekāri
centušies radīt brīnumdzērienu, kas līdzētu pret visām

slimībām. Ar Medicīnas kolēģijas piekrišanu un senāta

apstiprinājumu balzams izplatījies gan Krievijā, gan arī

ārzemēs.

1789. gadā Ābrahams Kunce uz tā ražošanu ieguvis

privilēģijas, kas aizliedza balzama atdarināšanu citas

zemēs. Gadsimta beigās balzama pārdošanu Krievijā

ierobežoja. Pazaudējot plašo Krievijas tirgu, balzama

ražošana stipri sašaurinājās. Sakarā ar Napoleona uz-

spiesto kontinentālo blokādi, kad izbeidzās jūras sa-

tiksme ar ārzemēm, 1808. gadā rūpnīcu likvidēja.
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Aptiekas tik sarežģītus uzdevumus veica līdz pat
18. gs. beigām, kad, paplašinoties tieši aptiekas funkcijām
un attīstoties speciālām pārtikas tehnoloģijas manufak-

tūrām, alhoholiskos dzērienus, garšvielas, tabaku v. c

tamlīdzīgas preces no aptiekām izvāca.

Pakāpeniski aptieku laboratorijas kļuva arvien kom-

plicētākas un to darbības apjoms paplašinājās. Tur sāka

izgatavot arī dažādus ķīmiskus reaģentus, sevišķi ro-

sīgi pētījumi sākās 18. gs. beigās. Ķīmiķu pasaulē Rīga

kļuva plaši pazīstama tieši ar farmaceitiskās ķīmijas attīs-

tību, kas savukārt ir cieši saistīta ar Dāvida Grindeļa

(1776. —1836.) vārdu. Viņš nodibināja Rīgas ķīmiski far-

maceitisko biedrību, pirmo šāda veida biedrību Krievijā,
izdeva farmaceitisko žurnālu, kurā vēlāk nozīmīga vieta

bija ierādīta rakstiem par ķīmiju.

19. gs. sākās aptieku krīze, jo, atklājot zāļu iedarbī-

bas pamatus un attīstoties organiskajai sintēzei, ārst-

niecības preparātus sāka iegūt rūpnieciski, tāpēc to ra-

žošana aptiekās vairs nebija izdevīga. Tās iepirka jau

gatavus preparātus no rūpnīcām un pārdeva tālāk. Vā-

cijā vairākas aptiekas izveidojās par lielām farmaceitis-

kām firmām. Sakarā ar to, ka Baltijā bija vāji attīstīta ķī-
miskā rūpniecība un bija liela ārzemju konkurence, šādas

firmas nenoorganizējās. Buržuāziskajai Latvijai nebija

savas famaceitiskās rūpniecības. Visa Baltija līdz pa'
1940. gadam medikamentu apgādes ziņā bija atkarīga
no ārzemēm — Vācijas, Anglijas, Francijas, Beļģijas.
Holandes un Šveices.

Vietējās sīkās Latvijas farmaceitiskās fabrikas, kuru

skaits pārsniedza 30, vairāk līdzinājās aptieku labora-

torijām nekā farmaceitiskām rūpnīcām. Šie privātuzņē-
mumi nodarbojās ar zāļu izvilkumu izgatavošanu, im-

portēto medicīnisko preparātu iesaiņošanu un pārsaiņo-
šanu, kā arī ar zāļu maisījumu sagatavošanu no ieves-

tām izejvielām. leveda arī iesaiņojamo materiālu, visvai-

rāk no Vācijas.

Latvijā farmaceitiskā rūpniecība faktiski ir izveidoju-
sies pēckara periodā. Pamatojoties uz organisko sintēzi,

radīta jauna nozare — ķīmiski farmaceitiskā rūpniecība
Latvijas PSR šī rūpniecības nozare ir augsti attīstīta.

Latvijas PSR medicīnisko rūpniecību pārstāv Rīgas
medicīnisko preparātu rūpnīca, 2 ķīmiski farmaceitiskās
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rūpnīcas un Galvenās aptieku pārvaldes galēnisko zāļu
cehs.

Ķīmisko preparātu un antibiotisko vielu ražošanai

Rīgā ir plašs vēriens. Rīga ražotos medicīniskos prepa-
rātus sūta uz ļoti daudzām pasaules valstīm — Rumā-
niju, Mongoliju, Turciju, Indiju, Birmu, Angliju, Japānu,
Koreju, Brazīliju, AAR, Kubu v. c.

Rīgas medicīnisko preparātu rūpnīca izveidota 1947.

gadā uz bijušās fabrikas «Farmakons» bāzes. «Farma-

kona» ražošanas apmēri un iekārta neatļāva izvērst ra-

žošanu, tādēļ to pārveidoja līdz pašiem pamatiem. Rīgas
medicīnisko preparātu rūpnīca ir viena no 5 Padomju
Savienības rūpnīcām, kas lika pamatus antibiotisko vielu

ražošanai. Tā kādreiz bija arī penicilīna ražošanas pio-
nieris Padomju Savienībā.

No 37 antibiotikām, kuru ražošanu apguvusi Padomju
Savienības medicīniskā rūpniecība, Rīgas medicīnisko

preparātu rūpnīca ražojusi 19, t. i., 50% no visām anti-

biotikām. 14 antibiotiku rūpnieciskā ražošana apgūta
tieši Rīgā. Tagad rūpnīca galvenokārt ražo nistatīnu,

grizeofulvīnu un oleandomicīnu. Daudzu preparātu ra-

žošanu pēc jaunas tehnoloģijas izstrādāšanas un

13. att. Fermentatori Rīgas medicīnisko preparātu rūpnīcā, kur iegūst
antibiotiskās vielas.

5*
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pilnveidošanas rūpnīca nodevusi PSRS austrumu rajo-
nos izveidotajiem jaunajiem medicīnisko preparātu ražo-

šanas uzņēmumiem. Rūpnīca savu produkciju eksportē
uz 17 valstīm, eksporta apjoms pēdējo 3 gadu laikā trīs-

kāršojies.

Ilgos darba un radošu meklējumu gados rūpnīcā izvei-

dojies augsti kvalificēts personāls, kur katrs piektais
strādnieks ir racionalizators vai izgudrotājs. Par kris-

tāliskā penicilīna rūpnieciskās ražošanas apgūšanu

grupa rūpnīcas darbinieku saņēma PSRS Valsts prē-
miju, bet par nistatīna ražošanas apgūšanu — Latvi-

jas PSR Valsts prēmiju.

levērojami palielinājies ražošanas apjoms. Pašreiz

rūpnīca ražo 35 reizes vairāk produkcijas nekā sākumā

bija projektēts.
Antibiotisko vielu ražošanas tehnoloģiskais process ir

komplicēts. Rūpnīcas mazā ražošanas platība un samērā

novecojusies iekārta vairs nespēj apmierināt ražošanas

tempus. Tāpēc Rīgā paredzēts celt jaunu medicīnisko

preparātu rūpnīcu. Tajā galvenokārt ražos antibiotiskās

vielas, kuru iegūšanas metodes izstrādātas Rīgā, kā arī

apgūs jaunu antibiotiku ražošanu, pat tādu, kādas vēl

Padomju Savienībā nekur neražo.

3. ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca dibināta 1934. gadā
kā laboratorija, kas apkalpoja Slimokašu starpbiroja
aptiekas. Kādreizējā buržuāziskās Latvijas mazā zāļu

fabrika, kur gatavoja galēniskos preparātus — tabletes,

ziedes, ekstraktus, zāles ampulās, jauca baldriāna pilie-
nus un citas zāles aptieku vajadzībām, tagad izaugusi
par nozīmīgu ķīmiski farmaceitisku rūpnīcu, kas ar sa-

viem oriģinālpreparātiem apgādā visu Padomju Savie-

nību.

Pēc kara 3. ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca turpināja
ražot galēniskos preparātus, ar kuriem apgādāja GAP

aptiekas. Ražošanas jauda strauji palielinājās, un 1949.

gadā rūpnīca deva jau gandrīz 4 reizes vairāk produk-
cijas salīdzinājumā ar 1945. gadu.

Ar 1950. gadu sākās jauns posms rūpnīcas attīstībā —

zāļu izgatavošana sintētiskā veidā. To ievadīja PASK

un furacilīna ražošanas apgūšana. Par PASK ražošanas

tehnoloģijas apgūšanu grupai rūpnīcas darbinieku pie-
šķīra PSRS Valsts prēmiju. Drīz pēc tam apguva arī
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analgīna ražošanu. Reizē ar rūpnīcas pārkvalificēšanos
uz sintētisko zāļu ražošanu pārtrauca galēnisko prepa-
rātu izlaidi.

Ap 1955. gadu rūpnīca strauji paplašinājās. Darbu

sāka barbiturātu cehs, kur ražo miega zāles. Kā rāda

medicīnas prakse, pat vienreizēja šo zāļu deva bieži pa-
līdz cilvēkam atjaunot normālu miega režīmu.

Pašlaik 3. ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca ražo 17 da-

žādu nosaukumu preparātus, no kuriem tikai viens —

analgīns — tiek dublēts. Visi pārējie ir unikāli, to ra-

žošana apgūta rūpnīcā. Tur ražo arī piperazīnu — pre-

parātu cīņai pret zarnu trakta parazītiem. Šis preparāts
ir ļoti nepieciešams arī veterinārajā medicīnā, taču pagai-
dām rūpnīca visus pieprasījumus vēl nevar apmierināt.
Ļoti nozīmīga vieta rūpnīcas produkcijā ir asins anti-

koagulantiem — fenilīnam un omefīnam, kuri aizkavē

asins sarecēšanu un veicina sarecējumu izšķīšanu, tādēļ
tiem ir milzīga nozīme trombozes ārstēšanā. Ar plašu
iedarbības diapazonu izceļas korasols, preparāts, kas lie-

tojams ne tikai sirdsslimību gadījumos, bet arī kā psi-
hoterapeitisks līdzeklis. Labas atsauksmes guvis arī

matu nostiprināšanas līdzeklis sulsēns.

Rīgas 3. ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas kolektīvs pir-
mais mūsu republikā un arī Padomju Savienībā 1951.

gadā sāka ražot preparātus, galvenokārt insekticīdus,
aerosola iesaiņojumā. Tagad mūsu republikā ir speciāla
rūpnīca «Aerosols».

3. ķīmiski farmaceitisko rūpnīcu ciešas saites vieno

ar zinātniekiem, jo tā ievieš ražošanā zāles, ko sintezē

gan Latvijas PSR ZA Organiskās sintēzes institūts, gan
Maskavas zinātniskie institūti. No Organiskās sintēzes

institūtā izstrādātajiem preparātiem rūpnīca pašreiz
ražo trīs — fenilīnu, omefīnu un furacilīnu. Liejs palīgs
ražošanas darbā ir Centrālā laboratorija. Tas uzde-

vums—pārbaudīt un racionalizēt preparātu izgatavoša-
nas paņēmienus, kā arī izstrādāt jaunu farmaceitisko

preparātu ražošanas tehnoloģiju.

Rūpnīcas jauda ir 14 reizes palielinājusies salīdzinā-

jumā ar 1945. gadu. Patīkami atzīmēt, ka rūpnīcas nā-

kotne saistās ar Olaini.

PSKP XXIII kongresa Direktīvās paredzēts Latvijā
uzcelt vēl vienu ķīmiski farmaceitisko rūpnīcu. Tas pro-



70

jektu izstrādājuši Ukrainas speciālisti sadarbībā ar Lat-

vijas Valsts rūpniecības uzņēmumu projektēšanas insti-

tūtu. Tā būs viena no mūsu republikas lielākajām jaun-
celtnēm, kuras būvdarbi sākās jau pagājušajā gadā. Rūp-
nīcas teritorija aizņems apmēram 30 ha lielu platību.
Apbūves platība vien sasniegs 75 tūkst. m

2.
Rūpnīcas

kompleksa ietilps 25 korpusi — vesela neliela pilsētiņa.
Palīgdienestos ietilps vairākas darbnīcas, cehi, slāpekļa
un skābekļa stacijas.

14. att. Viens no 3. ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas ražošanas ce-

hiem.
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Uzņēmums galvenokārt ražos produkciju, ko pašlaik
dod Rīgas 3. ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, kā arī jau-
nus medikamentus, kas radīti Latvijas PSR ZA Orga-
niskās sintēzes un citos zinātniskās pētniecības institū-

tos. Ražošanas jauda būs 10 reizes lielāka salīdzinājuma
ar pašreizējo 3. ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas jaudu.
Jaunajā rūpnīca ražos tādus plaši pazīstamus preparā-
tus kā furacilīns, furazolidons un furadonīns, efektīvus

līdzekļus lauksaimniecības vajadzībām — lopkopības un

putnkopības produktivitātes kāpināšanai, piemēram, pi-
perazīna sāļus, ratindānu cīņai pret grauzējiem v. c.

levērojama vieta būs ierādīta medikamentu ražošanai,
kam vēl jāiziet klīniskā pārbaude. Tehnoloģiskos proce-
sus šeit pilnīgi automatizēs. Rūpnīcas Centrālajā labo-

ratorijā veiks pētījumus, kas saistīti ar tehnoloģiskā pro-
cesa precizēšanu.

Šīs nākotnes farmaceitiskās rūpnīcas stāšanās ierindā

būs liels solis uz priekšu mūsu republikas smalkās orga-
niskās sintēzes attīstībā. Tas būs unikāls centrs, kur zi-

nātne sadarbosies ar ražošanu.

6. ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca izveidojusies 1945.

gadā uz farmaceitiskās laboratorijas «Medfro» un

zviedru akciju sabiedrības fabrikas «Farmazāns» bāzes.

Abas šīs fabrikas drīzāk atgādinājušas lielas aptiekas,
jo tur jauca un fasēja vairāk nekā 1000 dažādu zāļu.
Darbi nav bijuši mehanizēti. Viens cilvēks izpildījis vi-

sas darba operācijas
,

tādēļ arī darba ražīgums bijis ļoti
zems.

Tagadējai 6. ķīmiski farmaceitiskajai rūpnīcai nav

vairs nekā kopēja ar to laiku fabriciņām. Ta ir izaugusi
par modernu rūpnīcu, kur ir augsta darba mehanizācija
un automatizācija.

Rūpnīca galvenokārt specializējusies dažādu prepa-
rātu — destilēta ūdens, kalcija hlorīda, kofeīna kopā
ar nātrija benzoātu un kalcija glukonāta ražošanai am-

pulās. Ķīmiskajā cehā ražo arī pulverveida zāles — re-

ducēto dzelzi, dzelzs laktātu, dzelzs glicerofosfātu, kal-

cija glicerofosfātu, kalcija laktātu, kalcija glukonatu
v. c. Tas ir vienīgais cehs Padomju Savienībā, kur ga-
tavo minētos preparātus.

levērojami palielinājies saražotas produkcijas dau-

dzums. Ja 1945. gadā rūpnīca ražoja 360 tūkst, ampulu,
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tad tagad šis skaitlis sasniedzis 60 milj., tāpat pieau-

gusi ari pulverveida kalcija glukonāta ražošana — no

3 līdz 80 t gadā.
Rūpnīca sadarbojas ar Latvijas PSR ZA Organiskas

sintēzes institūtu. Tā apgūst zāļu izgatavošanu ampulās
no institūtā sintezētajiem oriģinālajiem preparā-
tiem. Rūpnīcas kolektīvs šiem preparātiem izstrādā rūp-
nieciskās ražošanas tehnoloģiju.

Perspektīvā paredzēts, ka rūpnīca ražos tikai zāles

ampulās, bet ķīmisko cehu likvidēs.

Pirmās zāles izgatavojis slavenais Romas ārsts un

farmaceits Klaudijs Galēns (129. —201.). Par godu vi-

ņam ārstnieciskos līdzekļus sākuši saukt par galēnis-
kiem preparātiem, kaut gan tinktūras un ekstraktus, ko

tagad arī pieskaita galēniskiem preparātiem, viņš nemaz

nav pazinis. Galēna laikā ārstnieciskie preparāti eksistē-

juši zirnīšu, plāksteru, ziežu, pulveru, komprešu v. c.

veidā.

Mūsu republikā galēniskos preparātus ražo GAP Cen-

trālās aptieku noliktavas Galēniskajā un fasēšanas cehā,
kura pirmsākumi meklējami bijušā Sarkanā Krusta ga-

lēniskajā un fasēšanas laboratorijā. Galēniskos preparā-
tus — tinktūras, ekstraktus, sīrupus, šķīdumus v. c. ie-

gūst no drogām, ārstniecības augiem, ekstraģējot tās ar

spirtu speciālās tvertnēs — perkolatoros. Dažreiz ekstra-

ģentam pievieno piedevas, lai no drogām neizvilktu ne-

vēlamos komponentus. Ceha jauda ir apmēram 650 t,

tas ražo vairāk nekā 300 dažāda nosaukuma preparātu
gadā. Nākotnē paredzēts celt jaunu galēnisko zāļu cehu,

kur ražos arī zāles ampulās. Jaunajā cehā paredzama
liela zāļu dažādība.

Agrāk lapas, skujas, jaunos dzinumus un mizas uz-

skatīja par neizmantojamiem mežu cirsmas atkritumiem,

kas sastādīja apmēram 50% no visas koksnes. Tagad
no tiem iegūst arī skuju hlorofila un karotīna pastu. Tās

iegūšanas metodes izstrādājis F. Solodkijs Ļeņingradas
Meža tehniskajā akadēmijā. Pastas galvenās, aktīvās

sastāvdaļas ir taukos šķīstošie vitamīni, antibiotikas un

fitoncīdi, kas atrodas skujās. Pasta ir ļoti aromātiska, ar

raksturīgu skuju smaržu. To izmanto farmaceitiskajā,
parfimērijas un kosmētiskajā rūpniecībā. No šīs pastas
izgatavotos preparātus lieto ekzēmas, furunkulozes,
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avitaminozes, apsaldējumu, čūlu, termisko un ķī-
misko ādas apdegumu, kā arī sirds, kuņģa v. c. slimību

ārstēšanā. Mūsu republikas mežrūpniecības saimniecību

hlorofila un karotīna pastas iegūšanas cehi jau vairākus

gadus darbojas Dundagā, Ugālē, Inčukalnā un Strenčos,

dodot ap 60 t šīs vērtīgās produkcijas gadā. Cehi savu

produkciju sūta uz Maskavas, Ļeņingradas un Rīgas

parfimērijas rūpnīcām. Šā preparāta piedevas izmanto

zobu pastas, bārdas skūšanas krēma, vitaminizētā tu-

aletes ūdeņa un ziepju ražošanā.

Tuvākajā nākotnē medicīnā un farmaceitiskajā rūp-
niecībā liela nozīme būs aerosoliem (skat. nod. «Ķīmija
sadzīvē»). Daudzi medikamenti, kurus lietojam šķid-

rumu, pulveru vai ziežu veidā, iepildīti aerosolos, kļūs
vēl iedarbīgāki cīņā par mūsu veselību. Aerosolu lieto-

šana medicīnā ir samērā jauna problēma, kuras risinā-

šana vēl ir zinātnisku pētījumu un praktisku izmēģinā-
jumu stadijā.

Latvijas PSR Ministru Padomes Ķīmiskās rūpniecības
pārvaldes speciālajā tautsaimniecības ķimizācijas kon-

struktoru birojā radīts medicīnisko aerosolu sektors. Te

gatavo un pēta aerosolus mutes gļotādas iekaisumu,

astmas, hroniskā bronhīta un asinsvadu saslimšanas

ārstēšanai. Radīts plāksteris, kas veidojas no aerosola.

Tas aizstāj apsēju un sakarā ar to, ka ir caurspīdīgs,
ļauj sekot brūces stāvoklim. Drīzumā eksperimentāli arī

ražos aerosolu apdegumu ārstēšanai.

Ikviena jauna medikamenta rašanās nav domājama
bez dziļa un pamatīga zinātniskās pētniecības darba.

Kopš brīža, kad medikaments sintezēts ķīmiķa kolbā,

līdz plaša apjoma rūpnieciskai ražošanai paiet vairāki

gadi. Medikamentiem jāiztur rūpīga klīniskā pārbaude,
kad novērtē jauno preparātu visdažādākās īpašības un

efektivitāti. Pēc amerikāņu statistikas datiem, tikai 2—3

no 100000 jauniegūtajām vielām izrādās pietiekami efek-

tīvas un noderīgas lietošanai medicīnā.

KOSMĒTIKA UN PARFIMĒRIJA

Vārds kosmētika cēlies no grieķu vārda kos-

metike, kas nozīmē — māksla izdaiļot. Mūsu sociālistis-

kajā sabiedrībā šī māksla no mantīgo šķiru privilēģijas
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pārvērtusies medicīnas palīgnozare un kļuvusi pieejama
ikvienam.

Senās kosmētikas šūpulis bija Ēģipte, kur jau 5000

gadus pr. m. ē. piekopa dažādas kosmētiskas procedū-

ras — pūderēšanos, sejas un ķermeņa krāsošanu, pat

pedikīru. Faraonu kapenēs atrasti trauciņi ar smaržvie-

lām, no kurām dažas saglabājušas smaržu pat līdz

mūsu dienām. Arī Austrumu tautas bija sasniegušas

ievērojamu meistarību dažādu smaržvielu, eļļu, pūderu

un krāsu izgatavošanā, pie tam daudzu kosmētikas no-

slēpumu glabātāji bija priesteri. Senajā Grieķijā vingrs
ķermenis un skaista seja izvērtās par savdabīgu kultu,

tādēļ to kopšanai veltīja sevišķu uzmanību.

Tomēr vislielāko uzplaukumu senatnes kosmētika pie-

dzīvoja Romā, kur to cieši saistīja ar vispārējo ķermeņa

higiēnu. Slavenajās romiešu pirtīs ļoti iecienītas bija
smaržu peldes, Romas aristokrātija plaši lietoja dekora-

tīvo kosmētiku, it sevišķi grimu. Līdz ar Romas impēri-
jas sabrukumu aizmirsa arī kosmētiku, bet viduslaikos

katram, kas rūpējās par «grēcīgā ķermeņa» skaistumu,

draudēja inkvizīcija.
Renesanses laikā kosmētika atdzima, no Austrumiem

tā pārceļoja uz Franciju un citām Eiropas valstīm. Sā-

kumā attīstījās tikai dekoratīvā kosmētika, ar kuras pa-

līdzību apslēpa skaistuma defektus. Ādas un ķermeņa
higiēnai tolaik nepievērsa ne mazāko vērību. Slavenajā
Versaļas pilī ar tās 2000 istabām nebija nevienas maz-

gājamās telpas, smaržas, grimi un pūderētas parūkas
slēpa netīrību un sviedrus.

Tikai 19. gs. kosmētika sāka attīstīties kā zinātne,

kļūstot par ķermeņa higiēnas neatņemamu sastāvdaļu.
Modernā kosmētika nodarbojas ar higiēnisku paņēmienu
un preparātu izstrādāšanu ādas, matu un mutes dobuma

kopšanai un defektu novēršanai. Tā izmanto zinātnes

sasniegumus cilvēku veselības, skaistuma un laba gara-
stāvokļa nodrošināšanai.

Liels parfimērijas un kosmētikas uzņēmums darbojas
arī Rīga. Tā ir rūpnīca «Dzintars», kuras vārdu pazīst
ne tikai mūsu zemē, bet arī tālu aiz tās robežām. Uzņē-
mumam ir diezgan sena vēsture. Rīgā pagājuša gad-
simta vidū nodibinājās privātuzņēmēja Brīgera ziepju
fabrika. Ražošanai paplašinoties, tajā sāka nelielā dau-
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dzumā gatavot arī odekolonus un smaržas no importē-
tām gatavām kompozīcijām, kuras tikai atšķaidīja spirtā
un fasēja.

Nodibinājās arī kosmētikas laboratorija un firma

«Mētra». Pēdējā ražoja galvenokārt zobu pastas un krē-

mus, ko fasēja alvas tūbiņās.

Pēckara gados uz Brīgera ziepju fabrikas bāzes iz-

veidojās fabrika «Sarkanā ausma», bet uz kosmētikas

laboratorijas bāzes — fabrika «Dzintars», kura apvieno-
jas ar «Mētru». 1958. gadā visas fabrikas apvienoja
vienā, un radās parfimērijas un kosmētikas rūpnīca
«Dzintars». Sākās ļoti strauja ražošanas paplašināšana.
Rūpnīcas jauda nepilnos desmit gados palielinājās ap-

mēram 20 reizes. Pašreiz ceļ jaunu ražošanas korpusu,
jo esošās telpas jau sen kļuvušas par šaurām. Jaunajā
korpusā izvietos automātiskās līnijas aerosolu un da-

žādu kosmētikas preparātu izgatavošanai. Tas ļaus paš-
reizējo rūpnīcas jaudu divkāršot. Tomēr arī tad produk-
cijas izlaide neapmierinās visus «Dzintara» pasūtītājus,
tādēļ jau izstrādāts projekts vēl viena korpusa būvei.

Cienītāju rūpnīcas produkcijai ir tiešām daudz, jo iz-

strādājumu kvalitāte neatpaliek no labākajiem pasaules
standartiem. Tas savukārt ir liels rūpnīcas parfimēru un

kosmētiku nopelns. Tūlīt arī jāpiezīmē, ka vinu darbs ne-

būt nav tik viegls un patīkams, ka tas nezinātajam pir-

majā mirklī varētu likties. Vienas smaržas pagatavoša-
nai nepieciešami vairāki gadi rūpīga darba, kamēr no

daudzām atsevišķām smaržvielām izdodas iegūt vēlamo

smaržu, pie tam neviena no sastāvdaļām nedrīkst no-

mākt pārējās, traucēt kompozīcijas viendabīgumu.

Ir vēl arī citas prasības. Agrāk izgatavoja smaržas,
kuras bija jūtamas jau samērā lielā attālumā. Mūsu dzī-

ves ritms izmainījis arī smaržu konstruēšanas paņēmie-
nus: pašreiz modernas ir tikai tās smaržas, kuras jūta-
mas nelielā attālumā, neuzbāzīgi pasvītrojot lietotāju

gaumi un individualitāti.

Kad smarža pagatavota, tai vēl jāiztur prasīgu degus-
tatoru pārbaude rūpnīcā un Pārtikas rūpniecības minis-

trijā, kur to vērtē pēc 5 ballu sistēmas. Pie patērētājiem

ceļu rod tikai tās smaržas, kuras saņēmušas novērtē-

jumu ne zemāku par 4.
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«Dzintara» kolektīvs ieguvis tiesības savus jaunos

produkcijas veidus nodot ražošanai bez Vissavienības

centrālās degustācijas padomes lēmuma. Tas labi rak-

sturo rūpnīcas izstrādājumu augsto kvalitāti. Pašreiz

rūpnīca ražo apmēram 200 izstrādājumu — dažādus

odekolonus, smaržas, tualetes ūdeņus, matu kopšanas

līdzekļus, krēmus, pūderus, lūpu pomādes.
Grupa rūpnīcas inženiertehnisko darbinieku laikā no

1959. līdz 1960. gadam pirmoreiz Padomju Savienībā

apguva un ieviesa ražošanā parfimērijas izstrādājumu
aerosolu iepakojumu, kurš ir glīts un sevišķi parocīgs
lietošanai. Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu
ārējam mākslinieciskajam noformējumam ir ļoti liela

nozīme. Tam jāpiesaista uzmanība, vienlaicīgi iepazīsti-
not ar izstrādājuma īpašībām un pielietošanu. Rūpnīcā
strādā mākslinieku kolektīvs, kuru ieceres, realizētas

praksē, nonāk pie patērētājiem kā skaisti stikla un plast-
masas flakoni, kārbiņas, tūbiņas, aerosoli.

«Dzintara» kolektīvs vairākkārt ieguvis pirmās vietas

Vissavienības skatēs un apbalvots ar pirmās pakāpes
diplomiem. Izstrādājumi gūst labus panākumus arī

starptautiskajās izstādēs, pēc tiem ļoti liels pieprasījums
mūsu zemē un ārzemēs — Polijā, Anglijā, Vācijā, Dien-

vidslāvijā, Francijā v. c.

SINTĒTISKIE MATERIĀLI

Tehniskais progress nav iedomājams bez jauniem
augstvērtīgiem materiāliem. To ražošanu vispirms no-

saka fizikas un ķīmijas sasniegumi. Tādi sintētiskie

materiāli kā kaprons, anīds, lavsāns v. c. dod iespēju

iegūt šķiedras, kas daudzu īpašību ziņā pārspēj dabis-

kās. Ne mazums vērtīgu īpašību ir polietilēnam un po-

lipropilēnam.

Ķīmisko šķiedru ražošanas process ir samērā dārgs

un sarežģīts. Dārga arī aparatūra. Taču izejvielas ir tik

lētas, ka visas ražošanas izmaksas kompensējas īsā

laikā. Tā rezultātā ķīmiski iegūtās šķiedras ir daudz lē-

tākas nekā dabiskās.

Kāpēc ķīmiski iegūtās šķiedras sauc gan par sintētiska-

jām, gan mākslīgajām? Šie nosaukumi nav brīvi izvēlēti.

Ja ķīmiskās šķiedras molekulas ir tādas pašas kā izejvie-
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lām, bet ķīmiķi tikai mainījuši to izvietojumu pārstrādes
periodā, tad tā ir mākslīgā šķiedra. Piemēram, viskozes

zīda diegi un koksnes pamatmasa sastāv no vienām un

tām pašām celulozes molekulām. Sintētisko šķiedru lie-

lās molekulas turpretī sastāv no mazākām izejvielu mo-

lekulām. Šīs šķiedras parasti iegūst no naftas, akmeņ-
ogļu vai gāzes pārstrādes produktiem.

Mūsu republikā sintētiskās šķiedras rūpniecība ir ļoti
jauna nozare, kuru reprezentē Ļeņina komjaunatnes
Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīca.

1937. gadā buržuāziskais žurnāls «Ekonomists» rak-

stīja, ka Latvijā radīta jauna šķiedra «Latgalīns». «Ja

tirgū parādīsies 600 t «latgalīna»,» jūsmoja žurnāls,
«valsts varēs ietaupīt 600 t importa zīda.» Kas gan tā

bija par šķiedru? Izrādās, ka tie bija tikai attiecīgi ap-

strādāti linšķiedras atkritumi. Daugavpilī, kur buržuā-

ziskie ekonomisti kādreiz sapņoja par «latgalīnu», iz-

augusi milzīga ķīmiskās šķiedras rūpnīca. Tā ir viena no

pēdējo gadu lielākajam celtnēm ne tikai pie mums, bet

visās Baltijas republikās.

Daugavpils lielā nākotne sākās 1959. gada beigās,
kad netālu no pilsētas, smilšu klajumā sāka celt ķīmijas
gigantu. Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas pirmo
kārtu nodeva ekspluatācijā 1963. gada 31. decembrī, bet

rūpnīcu pilnīgi pabeidza 1964. gada beigās. Tās terito-

rija aizņem vairāk nekā 35 ha, bet galvenais korpuss
vien

— 11 ha. Kā pirmo uzcēla eksperimentālo korpusu,
kurš strādā kopš 1963. gada maija. Eksperimentālais
korpuss ir rūpnīca miniatūrā, kur risina gan teorētiskus,

gan praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģijas
uzlabošanu un jauna veida diegu izstrādāšanu.

Sākums kaprona šķiedrai meklējams akmeņoglēs,

naftā, dabiskajās gāzēs. Vispirms no tām iegūst fenolu,

ko agrāk uzskatīja par ļoti nevēlamu piemaisījumu un

izlietoja milzīgas summas, lai tikai no tā atbrīvotos. Ta-

gad fenols ir viena no vērtīgākajām ķīmiskās rūpniecī-
bas izejvielām. Fenolu noteiktos apstākļos attiecīgi ap-

strādājot, iegūst baltu kristālisku vielu — kaprolaktāmu.
Ārēji tā līdzīga vāramajai sālij. Kaprolaktāmu var iegūt
arī no benzola vai anilīna. Galveno izejvielu — kapro-
laktāmu

— rūpnīca saņem no Dzeržinskas, bet nākotnē

to paredzēts saņemt no citām mūsu zemes rūpnīcām.
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Ķīmiskajā korpusā kaprolaktāmu izkausē speciālos
kausēšanas autoklāvos un aizvada uz nepārtrauktās po-

limerizācijas aparātiem. Kaprolaktāms katalizatoru —

destilēta ūdens un etiķskābes — klātbūtnē polimerizējas

par kapronu. Polimerizācija notiek 250—2603 tempera-
tūrā un ilgst 24—30 stundas. Kaprona sveķi skābekļa
klātbūtnē oksidējas, tāpēc visi procesi ķīmiskajā kor-

pusā notiek slāpekļa atmosfērā. legūtās baltās stiegras

speciāla mašīna sagriež sīkos gabaliņos, iegūstot smal-

kni, ko pēc tam mazgā un žāvē, jo polimerizācija nav

pilnīga, apmēram 10% kaprolaktāma paliek nepolimeri-
zēti. Tas jāaizskalo prom, lai iegūtā šķiedra būtu

stiprāka.

Vērpšanas cehā smalkni izkausē un izspiež caur filje-
riem — sīkiem caurumiņiem, iegūstot daudz tievu, caur-

spīdīgu pavedienu. Katra mašīnas «galviņa» dod vien-

laikus desmitiem smalku šķiedru, ko savāc vienā kūlīti

un uztin uz spolēm. Šķeterēšanas mašīnas izstiepj die-

gus līdz vajadzīgajam resnumam, un tie iegūst noteiktu

stiprību.

Daugavpils kapronu tālākai pārstrādei saņem apmē-

ram 270 mūsu zemes rūpniecības uzņēmumi.
Ļoti daudz kaprona diegu izlieto tehniskām vajadzī-

bām. Stiprie un resnie diegi nonāk austuvē, kur auž tā

saukto korda audumu. Kords — pamats automašīnu un

lidmašīnu riepām. Kordam riepās ir tāda pati nozīme kā

metāla stiegrojumam dzelzsbetonā. Katrs kordā ieaus-

tais diegs spēj noturēt gandrīz 70 kg. Kaprona korda au-

dums ir daudz stiprāks par kokvilnas vai viskozes kordu.

Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīca korda audumu

sūta uz Voroņežas, Jaroslavļas, Maskavas un Dņepro-
petrovskas riepu rūpnīcām, kur no tā ražo ļoti izturīgas

riepas. Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas darbi-

nieki apguvuši uzlabota korda ražošanu. To panāk, ra-

žojot korda diegus bez mezgliem. No tiem var izaust

ļoti stipru korda audumu.

Daudz kaprona diegu patērē Rešetihinas un Rīgas

zvejas rīku un tīklu fabrikas un Roslavļas auklu fabrika.

Visi lielo okeānu zvejnieki zina, cik vērtīgi ir kaprona zve-

jas tīkli, — tie nav jāžāvē, tie nepūst, tos nesaēd sāļais jū-

ras ūdens, tie kalpo daudz ilgāk par parastajiem kok-

vilnas diegu tīkliem. Zinātnieki pat pierādījuši, ka kap-
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rona tīklos labāk ķeras zivis. Tas tāpēc, ka kaprona tīkli

pīti no smalkākiem diegiem nekā parastie, un jūras
ūdenī tie gandrīz nav redzami. Virves un troses no sin-

tētiskajām šķiedrām ir sevišķi izturīgas. Tās nebojā ko-

rozija kā metāla troses. Vaļu zvejas flotiles harpūnām

jau vairākus gadus izmanto kaprona virves. Sevišķi iz-

devīgas šādas virves augstos kalnos un arktiskos ap-

stākļos. Metāliskas troses kļūst trauslas un viegli lūst

jau —60° temperatūrā, bet sintētiskajām šķiedrām auk-

stums nekaitē.

Daļu diegu speciālas mašīnas pārvērš «telpiskos», t. i.,

cirtotos diegos, kas ir līdzīgi aitas vilnai. Telpiskie diegi
savukārt dalās elastīgos uņ pūkainos. Elastīgos diegus
izmanto sieviešu un vīriešu zeķu ražošanai. Sādu diegu
daudz patērē Rīgas zeķu fabrika «Aurora», Gorkijas,
Vitebskas v. c. fabrikas. «Aurora» jau labi sen sekmīgi
apguvusi vīriešu un sieviešu bezizmēra zeķu ražošanu.

100 m elastīgo kaprona diegu sver 1 g, bet 20 pāru sie-

viešu zeķu izgatavošanai vajag 450 g šo diegu. No pū-

kainajiem diegiem ražo veļu, bērnu un sieviešu jakas,
vīriešu džemperus v. c. izstrādājumus.

15.att. Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas zīda vērpšanas cehs.
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Salīdzinot ar parastajiem kaprona diegiem, no telpis-

kajiem diegiem var iegūt mīkstākus, siltākus un higiē-
niskākus izstrādājumus. Tie ir 2 reizes vieglāki par kok-

vilnas izstrādājumiem, tikpat labi saglabā siltumu kā

vilnas audums, bet ir 10—40 reizes izturīgāki par to.

Kaprona izstrādājumi viegli mazgājami un atri žūst.

Smalko zīdu nr. 64, kura ražošana apgūta ne visai

sen, sūta uz Tulas, Ceboksaru, Orenburgas un Kaunas

trikotāžas uzņēmumiem, kā arī uz Ļeņingradas zeķu un

cimdu ražošanas apvienību.
Sarežģītajā šķiedras ražošanas procesā nekas neiet

zudumā. Kļincu kaņepāju apstrādāšanas kombināts un

citas līdzīgas fabrikas patērē vistras šķiedru, ko izga-
tavo no izstieptiem kaprona atkritumiem. Plaša patēriņa

produkcijas cehs sūta kaprona šķiedru suku v. c. iz-

strādājumu ražošanai uz Rīgu, Maskavu un Ļeņingradu.

Uzņēmums drīzā laikā dos jaunu produkciju — 300. nr.

diedziņus zeķu ražošanai. Sie zīda diedziņi būs iz-

turīgāki un 1,5 reizes tievāki par tiem, kurus ražo paš-
laik. Pirmā eksperimentālā produkcija saražota jau 1966.

gada beigās. Drīz ierindā stāsies kaprolaktāma reģene-

rācijas cehs. Tas dos iespēju rūpnīcai ietaupīt simtiem

t kaprolaktāma. Tagad vēl samērā daudz ša materiāla

nonāk ražošanas atkritumos.

Sarežģītas ir kaprona krāsošanas metodes. Daugav-
pilieši jau ieguvuši melnu, pelnu pelēku, violetu, oranžu,

dzeltenu, sarkanu, zaļu v. c. nokrāsu kapronu. Lielu

ieguldījumu šajā darbā devusi rūpnīcas eksperimentālā

laboratorija.

Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīca jau sasniegusi
projektēto ražošanas jaudu.

Savu dažādo un interesanto īpašību dēļ plastmasas
ieņem pirmo vietu starp jaunajiem 20. gs. materiāliem.

Bagātīgajā jauno materiālu klāstā ir plastmasas, kas

vieglas kā korķis, monolītas kā akmens, elastīgas kā gu-
mija, dzidras kā stikls un ķīmiskā ziņā tik stabilas kā

dārgmetāli. Plastmasām ir nesalīdzināmi vairāk priekš-
rocību, salīdzinot ar tiem materiāliem, piemēram, koksni,

stiklu, metālu v. c, ko agrāk gadiem ilgi izmantoja
dažādās tehnikas nozarēs.
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Plastmasas sastāda vairāk nekā 50% no Padomju
Savienībā 1 gada laikā ražotajiem sintētiskajiem materiā-

liem, gandrīz 85% no plastmasu kopējās produkcijas iz-

manto rūpniecībā, it īpaši mašīnu un aparātu būvē un

radiotehnikā. Piecgadē paredzēts plastmasu ražošanu

palielināt 2,7 reizes.

Ir termoreaktīvās un termoplastiskās plastmasas. Ter-

moreaktīvās plastmasas, līdzīgi mālam, kas pēc apdedzi-
nāšanas kjūst ciets un vairs nepakļaujas veidošanai,

pārstrādes procesā var kļūt mīkstas tikai 1 reizi. Termo-

plastiskās plastmasas savas plastiskās īpašības nezaudē,

un tās var sildīt un veidot neskaitāmas reizes, tāpat kā

parafīnu vai vasku. Pirmās plastmasas, ko sāka ražot,
bija ebonīts, galalīts, celuloīds, acetilceluloze un dažas

citas. Pašreiz visvairāk izplatītās plastmasas ir polisti-
rols, polivinilhlorīds, polietilēns v. c.

Polietilēns ir viens no ievērojamākajiem un jaunāka-
jiem šīs saimes pārstāvjiem. Tas ir etilēna polimerizāci-
jas produkts — bezkrāsaina ragveida viela.

Polietilēns ir mehāniski ļoti izturīgs, elastīgs un elas-

tību nezaudē pat 60° lielā salā, tādēļ tovar lietot dažādos

saldēšanas agregātos. Tas ir arī labs dielektriķis.
Polietilēna trauki un caurules nebīstas no straujām tem-

peratūras maiņām, arī ūdens sasalstot šos traukus ne-

saplēš, jo plastmasas nedaudz izplešas. Tāpēc ūdens-

vadus tagad bieži vien gatavo no polietilēna. Tas ir arī

ķīmiski ļoti izturīgs, veselībai nekaitīgs, tādēļ pa polieti-
lēna caurulēm pievada gan dzeramo ūdeni, gan dažādas

ķimikālijas. Ļoti bieži šādas caurules lieto pārtikas rūp-
niecības uzņēmumos.

Polietilēns ir 9 reizes vieglāks par dzelzi, 3 reizes

vieglāks par stiklu, vieglāks arī par ūdeni.

Tomēr jāatzīmē, ka polietilēnam ir viens nopietns trū-

kums
— tas nav izturīgs augstā temperatūrā. Atkarībā

no izgatavošanas veida polietilēnu var lietot tempera-
tūrā, ne augstākā par 120°. Tā termiskā izturība uzlabo-

jas, ja to pakļauj radioaktīvā starojuma ietekmei. Šādu

Polietilēnu tagad lieto elektriskās iekārtās, kas darbojas

augstā temperatūrā. Taču visplašāk polietilēnu lieto

plēvju pagatavošanai. Polietilēna plēves radījušas ve-

selu apvērsumu dažādu produktu iesaiņošanā. Tās laiž

cauri ultravioletos starus, bet aiztur mitrumu. Pārklājot
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ar tām siltumnīcas un lecektis, var izaudzēt stādus un

augļus par 15—20 dienām ātrāk nekā stikla siltumnīcās,

pie kam dārzeņu raža palielinās 3—4 reizes. Šādu sil-

tumnīcu ierīkošana ir lētāka par stikla siltumnīcām.

Polietilēna plēve ir neaizstājama siena vai labības

kaudžu pasargāšanā no lietus. Arī augu zaļo masu var

skābēt stirpās un uzglabāt, pārklājot ar polietilēna plēvi.
Līdzīgu materiālu iegūt vēlējās jau sen, bet tas nebija

tik viegli. Tikai 1933. gadā angļu ķīmiķiem E. Fosetam

un R. Džibsonam izdevās atrast pareizo paņēmienu, ka

panākt etilēna polimerizāciju. Tas bija 2000—3000atmos-

fēru liels spiediens un vienlaicīgi 200—300°augsta tem-

peratūra. Ar tādu spiedienu ķīmiskā rūpniecība vēl ne-

kad nebija saskārusies. Apgūstot polietilēna ražošanu,

notika vairākas avārijas, tomēr vēlāk visas pūles ar uzviju

atmaksājās, jo polietilēnam bija daudz tādu vērtīgu

īpašību, kādu nebija jau pazīstamajām plastmasām.

Rūpnieciski polietilēnu sāka ražot tikai 1938. gadā,
kad ieguva pirmo tonnu šā materiāla. Nākošajā — 1939.

gadā patērētāji saņēma jau 100 t. Tik strauju ražošanas

pieaugumu vēl nav piedzīvojis neviens materiāls.

Pēc augstspiediena polietilēna ražošanas apgūšanas
turpinājās intensīvi pētījumi, lai to varētu iegūt arī citos

apstākļos. 1955. gadā gandrīz vienlaicīgi jaunas meto-

des polietilēna iegūšanā pieteica vācu zinātnieks K. Cīg-
lers un amerikāņu firma «Phillips PetroleumC°». Pēc Cīg-
lera metodes polietilēnu var iegūt parastajā spiedienā un

nedaudz paaugstinātā vai pat parastajā temperatūrā, ti-

kai tad nepieciešams samērā sarežģīts katalizators —

trietilalumīnijs ar titāna tetrahlorīdu, kuru attiecībām

jābūt stingri noteiktām. Jaunā metode izraisīja lielu in-

teresi, jo izrādījās, ka šādi iegūtam polietilēnam ir

daudz uzlabotu īpašību, piemēram, lielāka cietība, palie-
lināta mehāniskā un ķīmiskā izturība, augsta kušanas

temperatūra. Pēc tā sauktās Filipsa metodes etilēna po-

limerizācija notiek apmēram 40 atmosfēru lielā spiedienā
150° temperatūrā. Kā katalizatoru lieto hroma oksīdu uz

aktivēta silikagela. Pēc šīs metodes iegūtais polietilēns
īpašību ziņā neatpaliek no polietilēna, kas iegūts pēc
Cīglera metodes, bet katalizators ir daudz lētāķs un

vienkāršāks. Tādēļ polietilēna ražošana pēc Filipsa me-

todes attīstījās straujāk.



Plastmasas izstrādājumu ražošana mūsu republikā no-

zīmē tikai ievesto izejvielu mehānisku pārstrādi. Rīgas
polietilēna izstrādājumu rūpnīca noorganizēta 1959.

gadā uz bijušās ķīmiskās fabrikas «Spodrība» bāzes.

Izejvielu — polietilēnu, galvenokārt augstspiediena, tā

saņem cietu, baltu granulu veidā, kuras kļūst mīkstas

120—150° temperatūrā. No tām gatavo polietilēna plēvi,
caurules un dažādus mājsaimniecības priekšmetus.

1959. gadā rūpnīca sāka ražot polietilēna plēvi. 1960.

gada pirmo reizi Padomju Savienībā apguva liela dia-

metra (63 —160 mm) cauruļu rūpniecisku ražošanu, bet

1963. gadā — cauruļu savienotājelementu ražošanu,
kuru lietošana uzlabo polietilēna cauruļu montāžas kva-

litāti, kā arī paātrina montāžas darbus. Tagad Rīgas poli-
etilēna izstrādājumu rūpnīca liela diametra cauruļu un sa-

vienotājelementu ražošanu ar visām iekārtām nodevusi

Olaines plastmasu pārstrādes rūpnīcai. Rīgas rūpnīca vie-

nīgā Padomju Savienībā ar paškonstruētām un pašizga-
tavotām iekārtām ražo maza diametra polietilēna cau-

rules. Rūpnīcas produkcijas lielākā daļa ir polietilēna

plēve. Tās ražošanas tehnoloģija nav sarežģīta. To izga-
tavo ar ekstrūzijas metodi. Izkausētu polietilēnu ar glie-
mežveida padevēju izspiež caur cauruļveida galviņas

spraugu. Plēves cauruli izpūš, atdzisušu to satin div-

kāršā lentā. Malas apgriež un plēvi satin uz 2 spolēm.

Rūpnīca no plēves gatavo dažādus izstrādājumus —

maisiņus, galdautus, aizkarus vannas istabām v. c. Lielu

daļu plēves izmanto gan Latvijas, gan citu republiku
lauksaimniecībā. Pašreiz ražotā plēve neapmierina lauk-

saimniecības darbinieku izvirzītās prasības, jo tā ātri

noveco, t. i., saules staru un atmosfēras iedarbībā zaudē

mehāniskās īpašības, kļūst trausla. Sāda plēve kalpo
tikai vienu sezonu. Drīzumā rūpnīca lauksaimniecības

vajadzībām ražos tā saukto stabilizēto polietilēnu, kam

nebūs iepriekš minēto trūkumu. Arī melno polietilēna
plēvi lieto lauksaimniecībā. Ar to pārklātā zemē neaug

nezāles, zeme saglabā mitrumu un siltumu, kas veicina

augu strauju augšanu. Vidusāzijas republikās šo plēvi
izmanto ūdens kanālu ekranizēšanai apūdeņojamos lau-

kos. Tā palīdz novērst ūdens zudumus un neļauj kanā-

liem aizaugt ar nezālēm. Rūpnīca ražo arī daudz plaša

patēriņa priekšmetu — spaiņus, bļodas, kārbas, vāci-

830*
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ņus v. c. Drīz sāks ražot dokumentu mapītes (pasei, ap-

liecībām v. c), iekārtu dārzu miglošanai, grāmatzīmes,

magnētisko ābeci, maisus drēbju glabāšanai, vāciņus
konservu burkām v- c. interesantus izstrādājumus.

Mūsu republikā ir vairākas plastmasas pārstrādes rūp-

nīcas, piemēram, «Ausma» Rīgā, Olaines plastmasu pār-
strādes rūpnīca v. c, kuras galvenokārt pārstādā polieti-
lēna, polistirola, polivinilhlorīda, fenolformaldehīda

sveķu, poliamīdu v. c. plastmasas. Bez tam vairākos re-

publikas mašīnbūves uzņēmumu cehos izgatavo plast-
masas detaļas savām vajadzībām. Šādi cehi ir vairāk

nekā 25 republikas uzņēmumos. Tie parasti ir nelieli, ar

mazu ražošanas jaudu, samērā primitīvu tehnoloģiju.
Lieli, specializēti, apgādāti ar visdažādākajām iekārtām

ir VEF un RER plastmasas cehi.

Olaines plastmasu pārstrādes rūpnīcas pirmā kārta

nodota ekspluatācijā 1965. gadā. 1967. gadā pabeidza
otrās kārtas celtniecību, un tagad ražošana jau sasnie-

gusi projektēto jaudu. Tur galvenokārt ražo plastmasas

detaļas elektrotehniskām vajadzībām dažādām Rīgas

rūpnīcām, kā arī detaļas Jelgavas lauksaimniecības ma-

šīnbūves rūpnīcai. Pašreiz rūpnīcās plastmasas pārstrā-
des iekārtas vēl nav maksimāli noslogotas, tāpēc jaudu
izmantošanas pakāpi vēl iespējams palielināt. Viens no

jaunākajiem plastmasas pārstrādes cehiem ir arī Ogres
būvmateriālu rūpnīcā,. Tas noorganizēts 1965. gadā. Og-
res cehā ražo dažādus plastmasas santehniskos izstrā-

dājumus — izlietņu un mazgājamo galdu šifonus, skalo-

jamās tvertnes, apdares plāksnītes, ēku iekšējās kanali-

zācijas caurules v. c. izstrādājumus.

Celtniecībā apdares darbos arvien vairāk izmanto da-

žādus profilētus izstrādājumus no sintētiskajām izejvie-
lām. Kalnciema būvmateriālu kombinātā profilētos iz-

strādājumus ražo no polivinilhlorīda sveķiem, lietojot
dažādas pildvielas (talku, kaolīnu), krāsvielas, stabili-

zatorus un plastifikatorus. Visas izejvielas samaisa un

sasilda līdz sveķu kušanas temperatūrai. Tad maisījumu
ar gliemežpreses palīdzību izspiež caur attiecīgas for-

mas uzgali. Tā izveido kāpņu margas, grīdlīstes, sienu

apdares plākšņu salaiduma vietas un citus izstrādāju-
mus. Pieprasījums pēc šāda tipa materiāliem nemitīgi
aug.
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ĶĪMISKIE REAĢENTI

Ķīmiskie reaģenti pieder pie tās produkcijas, bez ku-

ras nav iedomājama ķīmijas un gandrīz visu citu taut-

saimniecības nozaru attīstība. Vēl arvien dažādo ķī-
misko reaģentu nepietiek, it sevišķi tas attiecas uz bioķī-
miskajiem preparātiem, jonu apmaiņas materiāliem v. c.

Daļēji šo trūkumu palīdzēs novērst Olaines ķīmisko re-

aktīvu rūpnīca, kuras sastāvā ietilpst itakonskābes, bio-

ķīmisko preparātu, jonu apmaiņas sveķu, vispārīgas or-

ganiskās sintēzes, elementorganisko savienojumu cehi

un centrālā zinātniskā laboratorija, kuras modernā

iekārta un aparatūra ļauj izdarīt vissarežģītākos zināt-

niskos pētījumus, lai sekmīgi sagatavotos dažādu reak-

tīvu un jonu apmaiņas materiālu ražošanai. Jau tagad

laboratorijā sintezē vielas, izpildot pasūtījumus, ko'sa-

ņem no dažādām mūsu valsts malām.

Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas teritorija aizņem vairāk

nekā 20 ha. Rūpnīcas pamatprodukcija būs apmēram
1200 dažāda nosaukuma ķīmiskie un bioķīmiskie prepa-

rāti, kas galvenokārt paredzēti zinātniskās pētniecības

laboratorijām pat tādās sarežģītās zinātnes nozarēs kā

bioķīmija un molekulārajā bioloģijā.

Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā kā pirmais 1966. gada jūlija
stājās darbā itakonskābes cehs. Tas ir ļoti moderns, ra-

žošanas tehnoloģiskais process tajā maksimāli automa-

tizēts. Tas ir mūsu zemē pirmais itakonskābes ražoša-

nas cehs/Itakonskābe ir balta, kristāliska viela, kas labi

šķīst ūdenī un spirtā. Tā ir tikpat vāja skā.be kā citron-

skābe vai skābeņskābe. Agrāk itakonskabi ieveda

no ārzemēm, jo tā ir nepieciešama piedeva mākslīgas
vilnas — nitrona šķiedras — ražošanai. Itakon-

skābi pievieno 1—3% no nitrona svara. Mūsu

zemē ražotā itakonskābe pēc savām īpašībām ne-

atpaliek no importētās. Itakonskābi lieto arī sin-

tētisko sveķu un mazgājamo līdzekļu ražošanā. To var

lietot arī dažādu sarežģītu organisku savienojumu, far-

maceitisko preparātu, insekticīdu un krāsvielu sintezē.

Līdz ar itakonskābes rūpnieciskās ražošanas sekmīgu

apgūšanu paplašināsies tās lietošana dažādās tautas

saimniecības nozarēs.

Olaine organizēta itakonskābes ražošana pec jaunas
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metodes, ko izstrādājuši Latvijas PSRZA Mikrobioloģi-
jas institūta Eksperimentālās bioķīmisko preparātu rūpnī-

cas speciālisti galvenā inženiera R. Kārkliņa vadībā.

Jaunās metodes autoriem 1965. gadā piešķirta Latvi-

jas PSR Valsts prēmija. Pēc šīs metodes itakonskābi

ražo ar virsmas fermentācijas metodi, izmantojot īpa-
šas pelējuma sēnītes Aspergillus terreus sporas. To at-

klāja augsnē Uzbekijas PSR. 30 g šīs tīrkultūras pietiek,
lai ražotu 1 t itakonskābes. Pelējuma sēnītes tīrkultūru

itakonskābes ceham piegādā minētā Bioķīmisko prepa-
rātu rūpnīca, kas 1962. gadā pirmā Padomju Savienībā

itakonskābi sāka ražot ar virsmas fermentācijas metodi.

Lai itakonskābi iegūtu, uz sterila barības šķīduma,
kura galvenā sastāvdaļa ir cukurs, speciālās kamerās

ar sterila gaisa palīdzību uzsēj pelējuma sēnīšu Asper-
gillus terreus tīrkultūru. Raudzē 14 diennaktis, bet pēc
tam no raudzētā šķīduma iztvaicē un izkristalizē itakon-

skābi. Turpmāk paredz barības šķīdumā cukuru aizvie-

tot ar melasi. Lielāko produkcijas daļu sūta uz Sarato-

vas ķīmisko kombinātu nitrona šķiedras ražošanai, daļu
eksportē arī uz Cehoslovakiju, Dienvidslāviju v. c.

16. att. Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas itakonskābes cehs.



87

Drīz darbu sāks arī rūpnīcas Bioķīmisko preparātu
cehs. Līdz ar to puse rūpnīcas jaudas tiks nodota eks-

pluatācijā. Bioķīmisko preparātu cehā būs ļoti liela ra-

žoto vielu dažādība.

Parasti par dārguma etalonu min zeltu, un bieži par
dažām vielām saka, ka tās ir zelta vērtas. Olaines bio-

ķīmiķi, pašreiz gan vēl tikai Centrālās zinātniskās labo-

ratorijas ietvaros, apgūst un izstrādā metodes, kā ražot

preparātus, kas daudz dārgāki par zeltu. Tās ir vielas,

ko izdala no augu un dzīvnieku valsts produktiem, kur

tās atrodas ārkārtīgi niecīgos daudzumos. Lai dabūtu

1 g šo vielu, dažreiz vajadzīgas daudzas tonnas dabisko

produktu. Par izejvielām noder visdažādākie produkti —

asinis, piens, olas, muskuļaudi, ragi, nagi, aizkuņģa
dziedzeris, acs stiklveida daļa, kārklu mizas, mārrutki,

pētersīļi, raugs v. c. No šīm vielām iegūst fermentus jeb
tā sauktos biokatalizatorus, kuru ķīmiskais sastāvs ir lī-

dzīgs olbaltumvielā.m. Tie ir vielmaiņas starpprodukti.
Fermenti organismā ietekmē vissarežģītākās reakcijas.
Ļoti daudzi fermenti piedalās audu elpošanas procesos.

Attiecīga fermenta (no apmēram 500 pazīstamajiem)
izolēšana un attīrīšana no citām olbaltumvielām ir ļoti
sarežģīts process, kas saistīts ar liela izejvielu dau-

dzuma pārstrādi. levērojamu vietu dzīvības procesos

ieņem šūnu sastāvdaļas — nukleīnskābes, nukleotīdi un

nukleozīdi. Nozīmīga izejviela nukleīnskābes ražošanai

ir raugs. Labus panākumus guvuši Centrālās zinātnis-

kās laboratorijas nukleīdu grupas darbinieki, kuriem iz-

devies sašķelt ribonukleīnskābi un iegūt nukleīdus.

legūst arī olbaltumvielas — albumīnus un globulīnus,
no asinīm iegūst hemoglobīnu un hermīnu, cukurus, ade-

nozīntrifosforskābi, kas ietekmē muskuļu darbību, jo tā

organismā ķīmisko enerģiju pārvērš mehāniskajā.
Mikrobiologi ar pelējuma sēnīšu, baktēriju un dažādu

raugu palīdzību iegūst dažādus bioķīmiskus preparātus.
Mikrobioloģiskā metode ir ļoti lēta un izdevīga dažādu

preparātu iegūšanai, jo mikroorganismi ļoti ātri vairojas
un 24—48 stundu laikā veido lielu biomasu, kura vai nu

uzkrāj sevī, vai atdod apkārtējai videi noteiktas vielas.

Rūpnīcas Organiskās sintēzes ceham, kam jāstājas
ierindā 1968. gadā, ceļu sagatavo Centrālās zinātniskās

laboratorijas Organiskās sintēzes sektors, kur sintezē
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jaunus ķīmiskus un bioķīmiskus reaģentus. Šā ceha gal-
venais uzdevums — sintētiskā ceļā ražot daudzas dabā

sastopamas vielas jeb tā saucamos sintētiskos bioķīmis-
kos preparātus un to ķīmiskās sastāvdaļas. Galveno

vietu ieņems purīnu un pirimidīnu rindas savienojumi,
sintētiskie cukuri v. c.

Ne mazāk interesantas un nozīmīgas vielas ražos Jo-

nītu materiālu cehs, kurš darbu sāks 1970. gadā. Tajā

paredzēts ražot jonu apmaiņas sveķus, jonu apmaiņas
celulozes hromatogrāfijai, jonu apmaiņas membrānas

ūdens attīrīšanai.

Kas ir jonīti?
Jonīti ir cietas, praktiski nešķīstošas vielas —

sīki

lodveida vai neregulāras formas graudiņi ar 0,3—2,5 mm

diametru. Dažādu marku jonīti mēdz būt visdažādākajās
krāsās: balti, dzelteni, brūni, zeltaini, sarkanbrūni,

melni. Ūdenī un dažādu elektrolītu šķīdumos tie tikai

uzbriest, palielinot tilpumu, dažreiz pat 2—3 reizes. Jo-

nīti saista no šķīduma dažādus jonus un izdala šķīdumā
savus jonus, t. i., tie iesaistās jonu apmaiņas reakcijās.
Jonītiem piemīt spēja atdalīt no šķīdumiem vērtīgas vie-

las vai nevajadzīgu piemaisījumu vissīkākās daļiņas.

Ka izskaidrot šadu neparastu īpašību?

Tā izskaidrojama ar to, ka jonīti sastāv no milzīgām,
lielām molekulām, kam ķīmiski pievienotas skābju vai

bāzu grupas, kas šķīdumos veido jonus. Jonītus ar

skābju īpašībām sauc par katjonītiem, jo tie no dažā-

diem šķīdumiem spēj saistīt katjonus (galvenokārt metā-

lus), ar bāziskām īpašībām — par anjonītiem, jo tie

saista anjonus (skābju grupas). Jonītu filtri nevar strā-

dāt mūžīgi. Ar laiku tie pilnīgi piesātinās ar saistītiem

joniem un izbeidz savu lietderīgo darbību. Jonīti ir jāat-
tīra (jāreģenerē). Tāpēc tos apstrādā ar sērskābes, sāls-

skābes vai nātrija hlorīda šķīdumiem. Jonītus sauc arī

par jonu apmaiņas sveķiem. Nosaukums radies no tā, ka

sintēzes procesā jonīti iziet sveķveida stadiju. Jonu ap-

maiņas sveķus 1935. gadā ieguva angļi Adamss un

Holmss. Toreiz Anglijā Adamsa un Holmsa atklājumam

nepievērsa nopietnu uzmanību. Turpretī vācu ķīmiskais
koncerns «I. G. Farbenindustrie» nekavējoties sāka inte-

resēties par jaunajiem materiāliem. 2 gadu laikā noorga-

nizēja to ražošanu un laida tirgū ar nosaukumu «vofatīti».
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Karš pārtrauca intensīvos pētījumus jonu apmaiņas
sveķu sintēzes un rūpnieciskās ražošanas nozarē. Pēc

kara tos atkal atsāka daudz plašākā mērogā.

Padomju Savienībā jonu apmaiņas sveķu problēmu
sāka pētīt jau pirms kara. Šīs nozares pionieri bija
I. Losevs, E. Trostjanska, A. Davankovs v. c.

Tagad jonītus plaši lieto saldūdens attīrīšanai no sā-

ļiem rūpniecības vajadzībām, jo modernajiem augstspie-
diena katliem vajadzīgs ļoti tīrs ūdens. Pēdējo gadu sa-

sniegumi jonītu sintēzē tādu nodrošina — tā tīrības

pakāpe atbilst 2 reizes destilēta ūdens tīrībai. Šādu

ūdeni piegādā vairākām PSRS termoelektrocentrālēm.

Jonīti noder arī jūras ūdens pārvēršanai saldūdenī. Lai

iegūtu lielāku daudzumu saldūdens, lieto tā sauktās jo-
nītu membrānas. Tās izgatavo nevis graudiņu, bet lok-

šņu veidā.

Ar jonu apmaiņas sveķu palīdzību govs pienam var

piešķirt jaunas īpašības, un tas zīdaiņiem sekmīgi var

aizstāt mātes pienu. To panāk, daļu kalcija jonu aizstā-

jot ar nātrija joniem. Jonizētais piens ir plaši pazīstams
un iecienīts zīdaiņu barošanai.

Vairākās PSRS cukurfabrikās jonītus lieto cukuru sa-

turošo šķīdumu cietības samazināšanai, sulas attīrīšanai

un cukura balināšanai. Uzlabojas kvalitāte un par

10—20% palielinās cukura iznākums. Jonīti attīra arī

vīnu, paātrina tā nogatavošanos un uzlabo garšu.
Jonītiem liela nozīme ir arī dažādu vērtīgu metālu

iegūšanā. Daudzus vērtīgus metālus, piemēram, zeltu,

platīnu, niķeli, kobaltu, germāniju, molibdenu, volframu

v. c. no rūdām izskalo ar ūdeni, pēc tam tos atdala no

jonītiem, kuriem selektīvas īpašības. Tie izlases veidā

saista kādu noteiktu metālu. Selektīvie jonīti atšķir pat
ļoti radniecīgus metālus, piemēram, nātriju no kālija.

Medicīnā jonītus lieto zāļu attīrīšanai un asiņu kon-

servēšanai, lai tās nesarecējušas varētu uzglabāt ilgāku
laiku. Šo sarežģīto un grūto uzdevumu pnnīgi izdevās

atrisināt tikai 1955. gadā. Akadēmiķis Bogdarasovs ar

līdzstrādniekiem atklāja, ka asiņu sarecēšanu izraisa

kalcija sāļi, kuri niecīgā daudzumā atrodas asinīs. Kal-

ciju no asinīm attīra, filtrējot caur speciāliem jonu

apmaiņas sveķiem.
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Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas Centrālās zināt-

niskās laboratorijas jonītu sektorā izstrādā jonītu ražo-

šanas reglamentus. Galvenais darba mērķis — iegūt

jonītus (katjonītus un anjonītus) ar augstu tīrības pa-

kāpi. Pie laboratorijas darbojas eksperimentāla iekārta,

kura ražo dažādu jonu apmaiņas celulozi — ECTOLA,

DEA. Olaine ir vienīgā vieta Padomju Savienībā,

kur iegūst šādu celulozi. Tai ir liela jonu apmai-

ņas virsma. To iegūst, hidrolizējot sulfītcelulozi un pēc
tam tajā ievadot jonu apmaiņas spējīgas grupas. Pus-

rūpnieciski jau ražo KRS, ARA, KRF markas jonu ap-

maiņas sveķus.

Jonītus sāk izmantot arvien plašāk. Mūsu republikā
ar labiem panākumiem tos lieto Bioķīmisko preparātu

rūpnīcā, vairākās rūpnīcās ūdens attīrīšanai, Vīna un

šampānieša rūpnīcā v. c. Tos lieto arī Olaines Centrālās

zinātniskās laboratorijas bioķīmisko preparātu sektorā,

lai attīrītu vai sadalītu dažādus bioķīmiskus preparātus.

Ļoti vērtīgu produkciju mūsu tautas saimniecībai dod

arī Rīgas ķīmisko reaģentu un jauno analītisko formu

rūpnīca «Reaģents», piemēram, dažādas gatavas analītis-

kas formas, indikatoru papīrīšus, ķīmisko vielu komplek-
tus rentgenografisko filmu attīstīšanai, klīniski diagnos-
tiskiem nolūkiem, komplektus lauksaimniecībai (piena
sanitārās kvalitātes, kālija un fosfora daudzumanoteikša-

nai augsnē v. c.) un daudziem citiem mērķiem.

Ļoti lielu darbu veic pasūtāmo reaģentu cehs, kas

izpilda apmēram 40 zinātnisko institūtu un iestāžu pasū-
tījumus, sintezējot līdz 200 dažāda nosaukuma reaģentu

gadā — piemēram, analītiskos reaģentus, preparātus,
kas nepieciešami antibiotiku sintēzei utt.

Rūpnīca «Reaģents» vienīgā Padomju Savienībā ražo

indikatoru papīrīšus vides pH (pH ir negatīvs logaritms
no ūdeņraža jonu koncentrācijas) noteikšanai. Indikatori

ir vielas, kas mainasavu nokrāsu atkarībā no vides pH iz-

maiņām. Uzpilinot attiecīgā šķidruma pilienu uz indika-

tora papīrīša, var noteikt vielas skābumu vai sārmai-

nību. Nav tādas rūpniecības nozares, kur nebūtu vaja-
dzīgi indikatori. No 1962. līdz 1966. gadam indikatoru

papīrīšu ražošana palielinājās 7 reizes, bet arī tas vēl

ir maz. Indikatoru sortiments arvien paplašinās. Ir pat
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speciāli indikatoru papīrīši, ar kuriem ātri var noteikt

diabētiķu izdalītā cukura koncentrāciju.

Pēc akadēmiķa J. Peives iniciatīvas 1963. gadā apgūta
mikromēslojuma ražošana tablešu veidā. Tas satur

cinku, boru, varu, kobaltu, molibdenu, mangānu un jodu.
Attiecīgos elementus sasver noteiktās attiecībās, sajauc
un sapresē tabletēs. Tablešu mašīnas ražīgums — 35 000

tablešu stundā. Šo mikromēslojumu plaši lieto dārzeņ-
kopībā un dārzkopība. Tas palielina ražību, augu barī-

bas vērtību un uzlabo garšas īpašības.

Rūpnīca izgatavo arī nelielas pārnēsājamas laborato-

rijas ar reaģentu kompleksu. Šīs laboratorijas domātas

analīžu veikšanai uz vietas, piemēram, akadēmiķa J. Pei-

ves iekārta kālija noteikšanai velēnu podzola augsnēs,
A. Kirsanova iekārta fosforskābes konstatēšanai augsnē,
minerālmēslu identificēšanai, augsnes skābuma pakā-
pes noteikšanai v. c.

Interesanti ir bakteriālie līdzekļi, piemēram, fosforbak-

terīns. Kā zināms, augsne satur diezgan daudz fosfora.

Taču augi var uzņemt tikai nelielu tā daļu. Bakteriālie

līdzekļi noārda fosfororganiskos savienojumus, kas nav

pieejami augiem, līdz vienkāršam savienojumam, ko

augi var labi uzņemt.

Rūpnīcai ir ļoti ciešas saites ar Latvijas PSR ZA Ne-

orgāniskās ķīmijas, Organiskās sintēzes, kā arī ar Bio-

loģijas, Mikrobioloģijas un lauksaimniecības zinātniskās

pētniecības institūtiem.

Drīz ceļazīmi masveida ražošanai saņems J. Peives

un G. Riņķa pārnēsājamā analītiskā laboratorija mikro-

elementu noteikšanai augsnē.

Rūpnīca «Reaģents» ir izaugusi no neliela ražošanas

ceha, kas darbojās pie Rīgas ķīmisko reaģentu bāzes. Ka

rūpnīca ta pastāv tikai 6 gadus. Sākumā rūpnīca bija

ļoti maza. Tagad tā ir ievērojami paplašinājusies. 1963.

gadā PSRS Ministru Padome pieņēma lēmumu par jau-
nas rūpnīcas celtniecību. Šajā virzienā darbi rit jau

pilnā sparā.. Līdz ar jaunās rūpnīcas stāšanos ierinda

produkcijas apjoms palielināsies 5 reizes. Tā ražos 200

dažādus gatavos analītiskos komplektus un 500 dažādus

pasūtāmos reaģentus gadā.
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SADZĪVES ĶĪMIJA

Pārējo ķīmiskās rūpniecības nozaru vidū svarīga vieta

ir arī sadzīves ķīmijai, kuras izstrādājumus mēs visi

lietojam diendienā. Rūpes par iedzīvotāju dzīves ap-

stākļu nemitīgu uzlabošanu ir drošs pamats sadzīves

ķīmijas uzplaukumam. Sadzīves ķīmijas jomā darbojas
arī organizācija ar visai garu nosaukumu — Latvi-

jas PSR Ministru Padomes Tautas saimniecības ķimizā-

cijas speciālais konstruktoru birojs.

Biroja uzdevumos ietilpst ķimizācijas, mehanizācijas
un automatizācijas pasākumu veikšana gan Latvi-

jas PSR ķīmiskās rūpniecības pārvaldes, gan Vissavie-

nības Ķīmiskās rūpniecības ministrijas Sadzīves

pārvaldes uzņēmumos.
Konstruktoru biroja nodibināšana 1958. gadā saistīta

ar PSKP CX lēmumiem par tautas saimniecības ķimizā-
ciju. Savas darbības sākumā birojs darbu orientēja atbil-

stoši vadošajām ķīmiskās rūpniecības nozarēm repub-
likā. Toreiz bija aktuāla stikla, porcelāna, laku, krāsu

un gumijas ražošana. Laika gaitā biroja profils mainījās
un veidojās citi virzieni.

Nodibinājās radoša sadarbība ar Zinātņu akadēmijas

Neorganiskās ķīmijas institūtu, kura pastāv vēl tagad.
Zinātnieki un konstruktoru biroja darbinieki kopīgi iz-

strādāja stikla šķiedras ražošanas tehnoloģiju uz vietējo

izejvielu bāzes, pigmentu flotācijas novēršanas paņēmie-

nus, kā arī dažādas putu dzēsēju receptūras lakām un

ūdens emulsijas krāsām, lietojot silīcijorganiskos savie-

nojumus. Pēdējais novirziens arī pašreiz ir viens no gal-
venajiem. Nesen pabeigts liels darbs par silīcijorganisko
savienojumu lietošanu alkīdlaku modificēšanā.

Birojs izstrādājis antiadhezīvo materiālu receptūras

pārtikas rūpniecībai, hidrofobizatorus tekstilrūpniecībai
utt. Jauno ķīmisko materiālu laboratorijā rada jaunus
stikla un stikla plastiku izstrādājumus. Šīs laboratorijas
darbinieki ir daudzu skaistu un sadzīvē nepieciešamu

izstrādājumu autori. Motobraucēju aizsargķiveres, vieg-

las un izturīgas laivas, ūdensslēpes, ērtas konstrukcijas

krēsli, augstsprieguma līniju kopnes, bojas un vēl daudz

citu priekšmetu no stikla plastikām ir viņu devums. Apa-
rātu un procesu laboratorijas inženieri un mehāniķi
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ievieš rūpniecības uzņēmumos jaunāko ķīmisko apara-
tūru. Šīs laboratorijas profils pašreiz mainās: turpmāk
tā rūpēsies par dažiem jauniem izejvielu tipiem sadzīves

ķīmijas vajadzībām, galvenokārt tādiem, kas noder aero-

solu gatavošanai.

Nozīmīgu darbu veic konstruktoru biroja Polimēro

materiālu daļa, kura izstrādā dažādus aizsargpārklāju-
mus no termoplastiskiem materiāliem. Minētos materiā-

lus uz virsmas uzputina ar speciālu paņēmienu (verdošā

slānī), kā rezultātā iespējams uzklāt ļoti kvalitatīvus

pārklājumus arī sarežģītas konfigurācijas detaļām. Šādā

veidā, piemēram, ar polietilēnu pārklāj iekšējo virsmu

skārda kannām, kuras lieto poliesteru laku uzglabāšanai.
Aerosola stikla baloniņus pārklājot ar plastmasas plē-

vīti, iespējams nodrošināties pret nelaimes gadījumiem,
balonam nejauši saplīstot. Minētā metode ir ļoti plaši
izmantojama un perspektīva. Otrs svarīgs Polimēro ma-

teriālu daļas uzdevums — plastmasas taras izgatavo-
šana speciāliem lietošanas veidiem: produktu ērtai izlie-

šanai, izbēršanai v. c.

Konstruktoru biroja Aerosolu daļa veic darbus ar Vis-

savienības nozīmi. Tur top visdažādāko aerosolu recep-

tūras un konstruktīvais risinājums. Lielu patērētāju
atsaucību jau izpelnījušies aerosoli — insekticīdi, repel-
lenti, laku un krāsu aerosoli, augu aizsardzības, medi-

cīnas, sadzīves, tehniskie un kosmētiskie aerosoli.

Par aerosoliem fizikālā nozīmē sauc īpatnējas vielas

daļiņu izkliedes jeb dispersijas sistēmas, kas sastāv no

vissīkākām cietu vielu vai šķidrumu daļiņām. Raksturīgi

piemēri ir migla, dūmi utt.

1902. gadā Mihails Cvets pagatavoja pirmo mākslīgo
aerosolu iepakojumu. Viņš pielēja izturīgu trauku ar

ūdeni, iepildīja tajā zem spiediena gaisu un ļāva šķid-

rumam pa kalibrētu caurulīti izplūst no trauka. Radās

mākslīga migla — aerosols.

Rūpnieciskajā ražošanā pieņemts par aerosolu iepako-

jumu saukt hermētiski noslēgtu stikla, alumīnija vai

plastmasas trauku, kurā atrodas produkts un sašķidri-
nāta gāze, parasti freons. Izsmidzinājumam saskaroties

ar gaisu, sašķidrinātā gāze strauji iztvaiko un rada tik

ļoti sīkus produkta pilieniņus, kādus nav iespējams

iegūt ar pulverizatoru un citiem līdz šim zināmajiem
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17. att. Produktu sagatavošanas nodaļa rūpnīcā «Aerosols».

izsmidzināšanas paņēmieniem. Aerosolu iesaiņojuma

attiecīgā produkta patēriņš ir daudz mazāks, nekā to

lietojot tieši no pudelītes. Lietderības koeficients pulve-
rizatora strūklai ir 5%, aerosolam — 95%.

Aerosolus izmanto ļoti daudzpusīgi kā sadzīvē, tā arī

dažādās tautas saimniecības nozarēs. Atkarībā no lietoša-

nas mērķa ir vairākas lielas aerosolu grupas: insekticīdi,

repellenti (kukaiņu atbaidītāji), laku un krāsu aerosoli

(emaljas, gruntis v. c), sadzīves aerosoli (logu tīrīša-

nai, veļas cietināšanai, traipu tīrīšanai, telpu atsvaidzi-

nāšanai utt.), augu aizsardzības, medicīnas, tehniskie,

parfimērijas un kosmētikas aerosoli.

Mūsu republika pirmoreiz Padomju Savienībā apguva
aerosolu rūpniecisko ražošanu.

1962. gadā nodibinājās Aerosolu daļa pie Latvi-

jas PSR Ministru Padomes Tautas saimniecības ķimizā-
cijas speciālā konstruktoru biroja, kur kopš 1965. gada
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risina visas problēmas, kas saistītas ar aerosolu ražo-

šanu.

Kā pēdējā, bet ne mazāk svarīga jāmin biroja Sadzī-

ves ķīmijas daļa. Tā izstrādā jaunas veļas mazgāšanas
un cietināšanas līdzekļu receptūras, apavu, mēbeļu un

grīdu kopšanas līdzekļus, saimniecības pastas un vēl

daudzus citus vērtīgus preparātus, kurus plašā klāstā

mums piedāvā rūpnīcas «Aerosols» un «Spodrība». Ar

šā biroja atbalstu un palīdzību aerosolu rūpniecisko ra-

žošanu apguva arī Ķīmiskā rūpnīca, kura kopš 1964.

gada 1. aprīļa nosaukta par rūpnīcu «Aerosols».

Sadzīves ķīmijas izstrādājumus Latvijas PSR ražo

vairākas rūpnīcas. Viens no vadošajiem šīs nozares uz-

ņēmumiem ir ķīmiskā rūpnīca «Aerosols», kuras veido-

šanās ceļš bijis diezgan līkumots.

1945. gadā uz dažādu mazu privātdarbnīcu bāzes iz-

veidojās atsevišķu Rīgas pilsētas rajonu rūpkombināti,
kuros līdzās eksistēja gan produkcijas ražošanas, gan

iedzīvotāju apkalpošanas sfēras. Specializācijas rezul-

tātā ražošanas sfēra atdalījās atsevišķi un radniecīgie
uzņēmumi apvienojās.

1955. gadā rūpkombinātos sāka veidoties ķīmiskās

rūpniecības novirziens. Tur nelielos daudzumos ražoja
sadzīves ķīmijas izstrādājumus. Sajā pašā gadā izvei-

dojās daudznozaru rūpkombināts, kurš pastāvēja līdz

1959. gadam. Tad rūpkombinātu likvidēja, un uz ķīmisko
novirzienu bāzes radās Ķīmiskā fabrika. Ražošana bija
ļoti sadrumstalota un izvietota 28 dažādās vietās mazās,

nepiemērotās telpās. Šajā laikā fabrikā dominēja plast-
masu pārstrāde. Šo ražošanas virzienu 1961. gadā pār-
ņēma plastmasu pārstrādes fabrika «Ausma». Pēc tam

Ķīmiskā fabrika specializējās gumijas izstrādājumu ra-

žošanā. Tās sortimentā bija apmēram 150 nosaukumu:

gumijotais audums, blīves, paliktņi, aizbāžņi, bērnu ra-

tiņu riepas, rotaļlietas utt.

Ar laiku fabrikai pievienoja jaunus cehus no dažām

citām rūpnīcām, un tā 1962. gadā izveidojās Ķīmiskā

rūpnīca.
1963. gadā notika pēdējā reorganizācija, kas bija

saistīta ar Gumijas izstrādājumu firmas nodibināšanos.

Tā pārņēma visu gumijas izstrādājumu ražošanu savā

pārziņā, un Ķīmiskajā rūpnīcā nostabilizējās sadzīves
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ķīmijas virziens. Rūpnīca uzbūvēja aerosolu cehu un

sāka aerosolu ražošanu.

Pašreiz rūpnīcā darbojas 5 ražošanas cehi. Lielākais

un modernākais ir aerosolu cehs, kuru nodeva ekspluatā-
cijā 1964. gadā. Cehā uzstādīta unikāla nestandarta

iekārta, kuru projektējuši Rīgas konstruktori. Šo iekārtu

kā paraugu izmanto vairākas jaunceļamās fabrikas Pa-

domju Savienībā.

Sākumā cehā darbojās 3 rūpnieciska rakstura līnijas

ar projektēto jaudu 2,0 milj. aerosolu iepildījumu gadā
no katras līnijas. Nepārtraukti uzlabojot iekārtu kon-

struktīvo risinājumu, projektēto jaudu samērā ātri izde-

vās pārsniegt. Turpmāk 2 līnijas paredzēts aizvietot ar

pilnīgi jaunām pusautomātiskām līnijām, bet trešās līni-

jas vietā uzstādīt 2 portatīvas. Šādu izmaiņu rezultātā

aerosolu cehs gadā spēs ražot 25 milj. aerosolu iepako-

jumu.
Samērā plašs ir aerosolu sortiments. Apmēram 80%

no ražotās produkcijas sastāda dažādi insekticīdi, kuru

vidū arī pašreiz dominē pirmais rūpnīcā ražotais aero-

sols — dihlofoss. Ražo arī preparātus insektu atbaidīša-

nai, tā saucamos repellentus.
Ja cehs nesaskartos ar izejvielu grūtībām, daudz pla-

šāks būtu saimnieciski ķīmisko preparātu klāsts. Paš-

reiz ražo aerosolu iepakojumā lakas un krāsas, nitrola-

kas un nitroemaljas ādu apdarei, aerosolu «Solvita»

stikla un porcelāna izstrādājumu tīrīšanai, «Rūķīti» logu
tīrīšanai pēc remonta, «Spīdumu» pulētu virsmu atsvai-

dzināšanai v. c.

Ļoti parocīgi ir dažādi veterinārmedicīnas līdzekļi un

tehniskas nozīmes aerosoli. Pēdējos lieto, piemēram,
presformu apstrādei, lai novērstu izstrādājumu pielip-
šanu, korozijas novēršanai utt. Cehā ražo arī telpu at-

svaidzinātājus jeb dezodorantus, iedeguma eļļas, matu

lakas, cietināšanas līdzekļus v. c.

Aerosolu izejvielām uzstāda augstas prasības: stingri
limitē to tīrību, mitrumu, maluma smalkumu un citus

rādītājus.
Kā otrais jāmin tehnisko un sintētisko līmju cehs,

kurā ražo līmi visas republikas apavu rūpniecībai un arī

tirdzniecības tīklam, gumijas līmi un sintētisko līmi

«Marss». Šeit top apavu krāsas un krāsu šķīdinātāji.
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Kā izejvielas lieto kaučuku, šķīdinātājus, sveķus un da-

žādas speciālas piedevas. Līmju izgatavošana ir tehno-

loģiski sarežģīta: vispirms plastificē kaučuku un izga-
tavo maisījumu ar valču palīdzību, tad seko pašas līmes

gatavošana reaktorā vai maisītājā. Gatavo līmi uzkrāj
rezervuārā, no kura fasē paredzētajā tarā.

Polivinilhlorīda izstrādājumu cehā ražo plēves lietus-

mēteļiem, galantērijas izstrādājumiem, dažādiem mašīnu

un instrumentu iepakojumiem utt. Lauksaimniecības plē-
ves paredzētas siltumnīcām un skābbarības stirpu pār-
klāšanai. Celtniecībā plēves izmanto koka paneļu un

skaidu plātņu apdarei.
Plēvju kopprodukcija — apmēram 2,0 milj. m 2 gadā.
Tā paša ceha citā iecirknī ražo tekstovinītu mēbelēm,

autobusu un dzelzceļa vagonu apdarei, somām, bērnu

ratiņiem v. c. Gadā ražo apmēram 1 milj. m 2tekstovi-

nīta. Ļoti iecienīts materiāls ir polivinilhlorīda grīdas
plāksnes. Pagaidām rūpnīca izlaiž apmēram 130—

150 tūkst, m 2 grīdas plākšņu gadā. Tās galvenokārt iz-

manto sabiedriskās ēkās.

Visu minēto izstrādājumu ražošanā daudz kopīgu ie-

zīmju, vienādas arī galvenās izejvielu grupas. Izmanto

lateksa vai suspensijas sveķus, plastifikatorus, stabiliza-

torus, krāsvielu pigmentus, pildvielas.
Viens no vecākajiem rūpnīcas iecirkņiem ir Sadzīves

ķīmijas mazgāšanas līdzekļu cehs, kurš izveidojies uz

dažādās pilsētas daļās atrodošos rūpkombinātu attiecīgo
iecirkņu bāzes.

Šeit jau kopš 1950. gada ražo mazgāšanas līdzekli

«Baltika», kuru nākotnē aizstās uzlabotais līdzeklis

«Stella». Cehs ražo arī veļas pulveri un sintētisko maz-

gāšanas līdzekli «Rīga». Mazgāšanas līdzekļu cehā no-

tiek rekonstrukcija. Cehs vēl ražo tinti, tušas, kantora

līmi, fasē fotoķimikālijas, izgatavo saimniecības pastu,
eļļu hidrauliskajām bremzēm, traipu tīrīšanas līdzekļus,
skolnieku krītiņus. Daudzas receptes izstrādātas uz vie-

tas rūpnīcas laboratorijā. Ceha iecirkņus paredzēts pār-
celt uz Mārcienu. Tas notiks saskaņā ar Latvijas PSR

Valsts Plāna komisijas lēmumu izveidot republikai savu

sintētisko mazgāšanas līdzekļu ražošanu kādā no rūpnī-
cas cehiem ārpus Rīgas.

Mārcienā jau atrodas Sadzīves ķīmijas preparātu fa-
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sēšanas cehs, kur fasē trinātrija fosfātu, kalcinēto sodu,

veļas zilumu, anilīnkrāsas, logu tepi. lespējams, ka ar

laiku Mārcienā izveidosies pilnīgi noslēgts ražošanas

komplekss.

Samērā jauns uzņēmums ir Dobeles ķīmiskā fabrika

«Spodrība», kam vēl nav apritējis pat pirmais gadu
desmits. 1958. gada decembrī Dobelē sāka pieņemt
darbā strādniekus, kurus nosūtīja uz Rīgas ķīmisko fab-

riku «Spodrība» darba iemaņu apgūšanai. 1959. gadā
fabrika no Rīgas tika pārcelta uz Dobeli, veidojot ra-

jona rūpkombinātā jaunu cehu. 1960. gada janvārī cehs

atdalījās no rūpkombinātā, un izveidojās ķīmiskā fab-

rika «Spodrība», kura sastāvēja no vairākiem cehiem:

masu vārītavas un fasēšanas ceha, veļas ziluma, plasti-
līna, zīmoglakas un mušpapīra ražošanas cehiem. «Spod-
rība» ir raksturīgs sadzīves ķīmijas uzņēmums,
kas ražo ļoti vajadzīgas, ikdienā nepieciešamas

preces. Fabrikai augot, tās sortiments ievērojami
paplašinājies. Pašreiz ražo ļoti dažādus ķīmiskos izstrā-

dājumus, piemēram, sintētiskos mazgāšanas līdzekļus
«Lada» un «Simalīns», veļas balināšanas, zilināšanas

un cietināšanas līdzekļus, «Vici 1-4» traipu izņemšanai
no visdažādākajiem izstrādājumiem, tīrošus un pulē-
jošus ķīmiskus preparātus. Fabrikā ražo efektīvus

līdzekļus cīņā pret kukaiņiem un grauzējiem, kā arī

dezinficējošus preparātus. Arī lauksaimniecības darbi-

nieki izmanto «Spodrības» pakalpojumus: dūmu sveces

aizsargā augļu dārzus pret salnām, līmes jostas ap

augļu koku stumbriem savāc un dod iespēju iznīcināt vi-

sus kaitēkļus. Ar to nebūt vēl nav izsmelts viss ražo-

jumu klāsts, kas pie tam nemitīgi paplašinās.

ĶĪMIJA LAUKSAIMNIECĪBAI

Ķīmija mūsdienās kļūst par izšķirošu faktoru ari lauk-

saimniecībā. Lai iegūtu augstas ražas un paaugstinātu
lopu produktivitāti, nepieciešams minerālmēslojums,
efektīvi ķīmiski līdzekļi cīņai pret lauksaimniecības kul-

tūru kaitēkļiem un nezālēm, mikroelementi un koncen-

trētā lopbarība, kas bagātināta ar proteīnu, vitamīniem

un antibiotikām. Visu to dod ķīmija.



Mūsu republika, kas buržuāziskās Latvijas laikā skai-

tījās samērā attīstīta agrāra valsts, nekad nav varējusi
lepoties ar tādiem sasniegumiem lauksaimniecības ķirni-
zācijā kā tagad. levērojami paplašinājies problēmu loks,

pieaudzis ražošanas apjoms.
Lauksaimniecības ķimizācijas pamats ir minerālmēslu

lietošana visu kultūru ražības celšanai. Zinātnisko

iestāžu, kolhozu un padomju saimniecību pieredze rāda, ka

pareiza minerālmēslu lietošana stipri palielina ražas.

Pastāvošā minerālmēslu un lauksaimniecības produktu
iepirkuma cenu attiecība nodrošina saimniecībām ievē-

rojamu ekonomisko efektu minerālmēslu lietošanas re-

zultātā. Katrs izlietotais rublis atkarībā no lauksaimnie-

cības kultūras dod papildus 1,2—6,0 rbļ. tīrā ienā-

kuma.

Mūsu republikā darbojās liels minerālmēslu ražošanas

uzņēmums — Rīgas superfosfāta rūpnīca, kura bija

pirmā lielākā šāda veida fabrika cariskajā Krievijā. To

1892. gadā Rīgas nomalē — Jaunmīlgrāvī nodibināja
Heflingers un K°. Fabrikā pārstrādāja ievestos fosforītus

un pirītu. Interesanti atzīmēt, ka fabrikas izveidošanā

daudz palīdzējis D. Mendeļejevs. Viņa arhīvā glabājas
sarakste par aizsargmuitas nodibināšanu, kas padarītu
šo uzņēmumu konkurences spējīgu.

Rīgas superfosfāta fabrikai bija liela vēsturiska no-

zīme cariskās Krievijas apgādē ar mākslīgo mēslojumu,
zināma loma tai bija arī zinātnisku pētījumu izvēršanā

par minerālmēsliem. Fabrikas darbinieki bija cieši sais-

tīti ar Rīgas Politehniskā institūta zinātniekiem, kur to-

reiz lasīja Krievijā pirmo augstskolu kursu minerāl-

mēslu ražošanas tehnoloģijā un palīdzēja pilnveidot

tehnoloģisko procesu, pētīja cementa un superfosfāta
ražošanas zinātniskos pamatus.

1915. gadā uzņēmumu evakuēja uz Krieviju, ēkas kara

laikā tika daļēji vai pat pilnīgi iznīcinātas. Fabrikas

atjaunošanu uzsāka tikai 1925. gadā. Izejvielas ieveda

no Zviedrijas un Marokas. Visus darba procesus veica

ar rokām, nebija nekādas darba drošības tehnikas.

Buržuāziskās Latvijas laikā superfosfāta ražošana

paplašinājās, jo to pieprasīja lielsaimnieki. Rīgas super-
fosfāta fabrika tad ražoja apmēram 70 000 t superfos-
fāta gadā. Tā ar savu produkciju apgādāja ne tikai Lat-

997*
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viju, bet arī visu Baltiju. Izejvielas importēja no Itālijas,

Vācijas un Padomju Savienības.

Lielā Tēvijas kara beigās vācu fašistiskie iebrucēji
atkāpjoties izpostīja fabriku un izveda uz Vāciju lielu

daļu iekārtas. 1945. gadā fabriku vajadzēja atjaunot,

tāpēc to pasludināja par tautas celtni. To rekonstruēja

uz jaunākās tehnikas bāzes. Salīdzinot ar pirmskara pe-

riodu, fabrikas jauda palielinājusies vismaz 4 reizes.

Rūpnīca atrodas dzīvojamā kvartāla robežās un pa-

sliktina apkārtnes sanitāri higiēniskos apstākļus. Tādēļ
to reorganizēs par Rīgas sadzīves ķīmisko preču rūnnīcu,

kurā ražos sintētiskos mazgāšanas līdzekļus, aerosolu ba-

loniņus, porolona izstrādājumus v. c. Minerālmēslus mūsu

republikas lauki saņems no jaunām modernām rūpnī-
cām, kas uzceltas mūsu kaimiņu republikās: Mārdu

(Igaunijas PSR) un Kedaiņos (Lietuvas PSR).
Lauksaimniecības ķimizācija Latvijā cieši saistīta ar

augšņu agroķīmisko izpēti. 1964. gadā nodibināts Valsts

agroķīmiskais dienests, kas jau apgādājis ar augsnes

agroķīmiskām kartogrammām visus republikas kolhozus

un padomju saimniecības. Kartogrammas palīdz racio-

nāli izmantot minerālmēslus, pareizi noteikt un sabalan-

sēt fosfora, kālija un slāpekļa devas attiecīgiem laukiem,

izvēlēties labākās kultūras katram laukam.

Augiem jāsaņem pietiekamā daudzumā kalcijs, mag-

nijs, sērs un vairāki mikroelementi — dzelzs, mangāns,
varš, bors, molibdens, kobalts v. c. Tie neaizstāj parasto
mēslojumu, bet specifiski iedarbojas uz augu un dzīv-

nieku fermentu sistēmām. Mikroelementu trūkums au-

giem un dzīvniekiem var izraisīt vielumaiņas traucēju-
mus un arī saslimšanu.

Mūsu republika lielu uzmanību pievērš mikroelementu

bioloģiskās lomas pētīšanai un to izmantošanai lauk-

saimniecībā. PSRS Zinātņu akadēmijas Prezidija gal-
venā zinātniskā sekretāra akadēmiķa J. Peives darbi

šajā nozarē plaši pazīstami tālu aiz Latvijas robežām.

Par mikroelementu ieviešanu lauksaimniecībā akadēmi-

ķiem J. Peivem un J. Bērziņam piešķirta V. I. Ļeņina
prēmija. Zinātnieku atklājumus ātri ievieš rūpnieciskajā
ražošanā. Mikromēslojumu, kas stimulē dārzeņu, ogu
un augļu augšanu un nogatavošanos, ražo vairākas re-

publikas rūpnīcas — «Aerosols», «Spodrība» v. c.
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Plaši cīņa izvērsta pret lauksaimniecības kaitēkļiem
un nezālēm, jo tie nodara milzīgus zaudējumus. Līdz

1970. gadam paredzēts palielināt augu aizsardzības lī-

dzekļu ražošanu 7,5 reizes. Šajos līdzekļos ietilpst ve-

sela rinda dažādu insekticīdu, kas iznīcina kukaiņus un

citus kaitēkļus: herbicīdi — nezāļu izskaušanai, fungi-
cīdi — sēnīšu slimību apkarošanai. Desikanti augā ma-

zina valgmi un ļauj sēklām ātrāk izžūt un izbirt, defo-

lianti sekmē augu nobriešanu un lapu nobiršanu.

Sēklu kodināšana kļuvusi par obligātu sējas priekš-
noteikumu. Plaši lieto augšanas regulētājus un stimu-

lētājus, ķīmiskus preparātus lauksaimniecības produktu
konservēšanai, kā arī līdzekļus, kas palīdz augsnei pie-
šķirt un uzturēt vajadzīgo struktūru.

Augu aizsardzības līdzekļu klāsts ir ļoti plašs un

daudzveidīgs. Laboratorijās rodas arvien jauni, efektīvi

preparāti. Daudz laika un pūļu šim darbam veltījuši
Latvijas PSR ZA Organiskās sintēzes institūta un Mikro-

bioloģijas institūta darbinieki. Organiskās sintēzes in-

stitūtā atrasti organiskie sēra savienojumi ar ļoti augstu
fizioloģisko aktivitāti. Dažu šo savienojumu ūdens emul-

sija 1 % koncentrācijā iznīcina visus graudaugu, dār-

zeņu, pākšaugu un tehnisko kultūru kaitēkļus, kā arī

sprakšķus, zirņu smecernieku, biešu mušas un graudu
kodes. Ļoti svarīga ir minētajiem insekticīdiem piemītošā
izlases spēja: tie ir nekaitīgi siltasiņu dzīvniekiem un

lietošanas procesā nav nepieciešama speciāla piesar-
dzība. Katra preparāta lietošanas ilgums ir ierobežots,

jo ar laiku pieaug kaitēkļu imunitāte pret to. Parasti ik

pēc 6—7 gadiem lietotie preparāti jāaizvieto ar citiem.

Katrs preparāts pirms lietošanas iziet vairāku gadu pār-
baudi. Tādēļ droši var apgalvot, ka augu aizsardzības

līdzekļi, kas pašreiz ir laboratoriju kolbās un mēģenēs,
domāti tālākai nākotnei.

50. gados veiktie pētījumi par antibiotiku nozīmi lop-
kopībā aizsāka visā pasaulē jaunu nodaļu mācībā par

dzīvnieku ēdināšanu. Piemēram, tika noskaidrots, ka

dzīvnieku barībai piejauktais streptomicīns stimulē to

augšanu. Drīz atklāja arī citas antibiotikas, kas veici-

nāja augšanu vēl vairāk. Latvijas PSR ZA Organiskās
sintēzes institūta darbinieki sintezējuši un ieviesuši ra-

žošanā etilenimīnu — ļoti aktīvu savienojumu. Apstrā-
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dājot penicilīnu vai citas antibiotiskās vielas ražojošās
sēnītes ar vāju etilenimīna šķīdumu, var panākt, ka nā-

košās paaudzēs sēnīšu rases tūkstoš un desmittūkstoš

reizes ātrāk un vairāk ražo antibiotiskās vielas nekā līdz

šim pazīstamās un rūpnīcās izmantojamās.

Citu Organiskās sintēzes institūta sintezētu prepa-

rātu — furazolidonu — PSRS Lauksaimniecības minis-

trija nolēmusi ieviest lopkopībā un putnkopībā. Aprēķini
rāda, ka katra tonna lauksaimniecībā izmantotā furazo-

lidona ik gadus dos 1,2 milj. rbļ. lielu ietaupījumu.

Viena no lielākajām jaunceltnēm mūsu republikā būs

Līvānu eksperimentālā bioķīmiskā rūpnīca (bij. Līvānu

lopbarības antibiotiku rūpnīca). Tās ražošanas korpusi

aizņems 15 ha platību. Lizīna cehs, kas atradīsies mo-

dernā 100 m garā un 40 m platā četrstāvu korpusā, stā-

sies darba ierindā jau 1968. gadā. Rūpnīcas otrajā kārta

paredzēts uzcelt korpusu, kur ražos nitragīnu, entobak-

terīnu, azotobakterīnu un citus vērtīgus mikrobioloģiskus
preparātus.

Nedaudz pievērsīsimies rūpnīcas vēsturei. 1933. gadā

18. att. Biomicīna fermentācijas ceha kopskats.
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sāka darboties Līvānu spirta rūpnīca, kura gadā sara-

žoja apmēram 30000 dkl spirta, kā izejvielu izmantojot
kartupeļus, bet vēlāk arī labību. Ilgus gadus rūpnīca
nemainīja savu profilu. 1958. gadā kā izejvielu spirta ra-

žošanai sāka izmantot melasi. 1960. gadā rūpnīcā, ko

tad jau sauca par Līvānu lopbarības antibiotiku rūpnīcu,
sāka uzstādīt iekārtu biomicīna ražošanai un jau 1961.

gadā tā deva 406 kg lopbarības biomicīna. Līvānieši to

ražo koncentrāta veidā, kas satur biomicīnu un Bi 2 vit-

amīnu. Koncentrātu izlieto kā piedevu liellopu, cuku un

mājputnu barībai, jo tam piemīt efektīvas ārstnieciski

profilaktiskas īpašības.
1965. gadā rūpnīcā ieguva pirmo eksperimentālo lizīna

produkciju, bet 1966. gada plānā jau paredzēja ražot

800 kg lizīna. Tagad lizīnam ceļ jau pieminēto milzu kor-

pusu, kas aizņems 6 ha platību. Kas ir lizīns un kādēļ tā ra-

žošanai ierādīta tik svarīga vieta?

Pētījumos noskaidrots, ka no visām 20 aminoskābēm,

kas piedalās olbaltumu molekulas veidošanā, cilvēka un

daudzu augstāko dzīvnieku organisms nespēj sintezēt

8 aminoskābes, kuras sauc par neaizvietojamām. Orga-
nisms šīs aminoskābes uzņem gatavā veidā ar uzturu.

Lizīns ir viena no šīm aminoskābēm. Tas ne tikai pieda-
lās olbaltumvielu sintēzē, bet arī izpilda vairākus citus

īpašus uzdevumus. Lizīna trūkuma rezultāta dzīvnieki

pārstāj augt, saslimst ar mazasinību, tiem palēninās
kaulu augšana un rodas traucējumi centrālās nervu sis-

tēmas darbībā. Lizīna piedevas ne tikai palielina lopu

produktivitāti, bet ļauj arī par 15—20% samazināt lop-
barības kultūru patēriņu.

Līdz šim Padomju Savienībā lizīnu izgatavoja sintē-

tiska
un hidrolīzes ceļā, bet tagad Latvijas mikrobiologi

kopīgi ar PSRS ZA A. Baha Bioķīmijas institūta darbi-

niekiem izstrādājuši daudz lētāku mikrobioloģisko me-

todi. Lizīnu iegūst gan kristāliska, gan neattīrīta prepa-
rāta veidā. Pasaulē izslavētais kristāliskais lizīns ne-

pavisam nav lētākais un labākais. Mūsu zinātnieki iet

savu ceļu: neizdala tīru lizīnu, bet gan koncentrātu, kur

kopā ar lizīnu ir arī citas aminoskābes, vitamīni, barot-

nes atliekās, kas tikpat vajadzīgi organismam kā lizīns.

Pēc aptuveniem aprēķiniem, gadā, izēdinot lopiem 1000t
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preparāta, papildus varēs iegūt produkciju par 20—

25 milj. rbļ.

Ļoti vērtīga un ar olbaltumvielām un vitamīniem ba-

gāta piedeva ir lopbarības raugs.
Mūsu valstī jau 1970. gadā ražos apmēram 2 milj. t

sausā lopbarības rauga, kā izejvielas izmantojot koksnes

atlikumus, kūdru, celulozes un papīrrūpniecības atliku-

mus, naftas rūpniecības produktus. Mūsu republikā lieli

lopbarības rauga cehi jau darbojas Slokas celulozes un

papīra kombināta un Mīlgrāvja eksperimentālajā rūg-
šanas tehnoloģijas rūpnīcā, bet jaunceļamais Bolderājas
koksnes kompleksās pārstrādes kombināts varēs gadā
ražot apmēram 14 000 t lopbarības rauga.

Lopbarības raugu var iegūt no spirta rūpniecības at-

krituma — spirta šķiedeņa, tādēļ rauga cehi darbojas pie
vairākiem spirta cehiem. Raugu bagātina ar minerālsāļu
un vitamīnu piedevu.

Apskatu par lauksaimniecības ķimizāciju varētu tur-

pināt, taču sīkākas ziņas var atrast speciālajā literatūrā

un periodikā. Ir skaidrs, cik svarīga ir ķīmiķu piedalīša-
nās cīņā par augstām ražām un lopkopības augstu pro-
duktivitāti. Mūsu zemes attīstības tempi lielā mērā ir

atkarīgi no panākumiem lauksaimniecībā, kuras tālāku

augšupeju var sekmēt ķīmija.

KADRU SAGATAVOŠANA UN ZINĀTNISKAIS DARBS

lepazīstoties ar ķīmiskās rūpniecības attīstību, re-

dzam, ka ķīmija mūsu republikā ieņem nozīmīgu vietu.

Nav nejaušība, ka, runājot par ķīmiju, allaž pieminam
zinātnes sasniegumus un ievērojamāko zinātnieku vār-

dus. Mūsu zinātniekus A. leviņu, A. Kalniņu, L. Liepiņu,
J. Eiduku, K. Bambergu, P. Odincovu, E. Gudrinieci,

I. Romadāni, V. Sergejevu, S. Hilleru, M. Simansku,

J. Strādinu, O. Neilandu v. c. pazīst ķīmiķu pasaulē
tālu aiz Padomju Savienības robežām.

Padomju Latvijas rūpniecība pārdzīvo vēsturē vēl ne-

bijušu uzplaukumu un prasīt prasa augsti kvalificētus

speciālistus dažādās nozarēs, arī ķīmijas tehnoloģijā.
Tos sekmīgi sagatavo augstākās mācību iestādes un teh-

nikumi.
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Ķīmijas zinātnei un kadru sagatavošanai Latvijā ir

sava vēsture, kas slavena ar senām tradīcijām un kul-

tūru.

Rīga īsāku vai ilgāku laika sprīdi darbojušies slaveni

zinātnieki ķīmiķi: Vilhelms Ostvalds (1853.—1932.),
Maksimilians Glāzenaps (1845.—1923.), Svante Arēni-

uss (1859.—1927.), Pauls Valdens (1863.—1957.), Kār-
lis Bišofs (1855.—1908.), Heinrihs Treijs (1851.—1916.),
Emīls Frēlihs (1876.—1916.), Mečislavs Centneršvērs

(1874.—1944.), Voldemārs Fišers (1881.—1934.) v. c.

Līdztekus zinātniskajam darbam viņi audzināja arī nā-

košo ķīmiķu paaudzi.
1862. gadā nodibinājās Rīgas Politehnikums, kas jau

pirmajos pastāvēšanas gados kļuva plaši pazīstams.
Tas deva kvalificētus, labi sagatavotus speciālistus.

Pamatu ķīmijas tradīcijām lika V. Ostvalds, fizikālās

ķīmijas «ciltstēvs», kurš no 1881. līdz 1887. gadam bija Rī-

gas Politehnikuma profesors. Viņa organizatoriskais un

zinātniskais darbs iezīmēja jaunu posmu šīs augstskolas
ķīmiķu dzīvē. Sākās ķīmijas nodaļas uzplaukums, kas

ilga 30 gadus — līdz pirmajam pasaules karam.

Visdziļākās saknes Rīgā laidusi latviešu akadēmiķa
P. Valdena ilggadējā darbība no 1882. līdz 1919. gadam.
Viņš te atklājis slaveno «Valdena apgriezenību» un vei-

cis klasiskos pētījumus par neūdens šķīdumiem. Daudzi

vecākās paaudzes latviešu ķīmiķi ir viņa skolnieki.

P. Valdens bija Rīgas Politehniskā institūta direktors

pirmā pasaules kara laikā, viņš arī izvadīja augstskolu

evakuācijas gaitās Maskavā. Pēc Brestas miera noslēg-
šanas 1918. gadā P. Valdens kopā ar Politehnisko insti-

tūtu atgriezās Rīgā. Padomju Latvijas pastāvēšanas 5

mēnešos Valdens noorganizēja un vadīja Rīgas ķīmiķu
biedrību un Ķīmijas sekciju pie Rūpniecības komisariāta.

Sekcijas uzdevums bija sniegt praktisku palīdzību ķī-
miskās rūpniecības atjaunošanai Padomju Latvija. 1919.

gadā uz Rīgas Politehniskā institūta bāzes noorganizēja

Latvijas Augstskolu (vēlā.k Latvijas Universitāte), kurā

jau kopš pašas pirmās dienas bija spēcīga Ķīmijas fa-

kultāte. Mācību spēki aktīvi piedalījās izpostītās Rīgas
ķīmiskās rūpniecības atjaunošanā.

Buržuāziskas Latvijas laika zinātniekus galvenokārt
pulcināja Latvijas Universitāte, lai gan te sekmīgai
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ķīmijas zinātnes attīstībai nebija vajadzīgo iespēju. Tad

izauga un nobrieda vecākā latviešu ķīmiķu paaudze —

A. Ķešāns, G. Vanags, A. leviņš, M. Straumanis, B. Jir-

gensons, A. Petrikalns v. c. Taču nodrošināt šiem zināt-

niekiem pienācīgu eksperimentālo bāzi toreizējā valdība

nevēlējās, jo tas nesolīja tūlītēju peļņu. Ķīmiķi palīdzēja
izvērtēt un izstrādāt Latvijas zemes bagātību — brūn-

ogļu, kaļķu, dolomīta, māla, ģipša, smilts, grants, oļu,

purva rūdas, okera zemes v. c. krājumus un atradnes.

Tomēr sevišķus zinātniskā darba rezultā.tus nevarēja

gaidīt, jo vienīgais apstāklis, kas neļāva apsīkt pētīju-
miem, bija pašu zinātnieku pašaizliedzība.

Ķīmiķi toreiz ar saviem pētījumiem maz ietekmēja

rūpniecību. Vienīgi izcilākais buržuāziskās Latvijas de-

rīgo izrakteņu pētnieks prof. E. Rozenšteins veica lielu

darbu Brocēnu cementa radīšanā, izpētot Brocēnu kaļķ-
akmens vietējās atradnes. «Mūsu rūpniecība ir vēl tajā
attīstības posmā, kad uzņēmumi pat vairās no izglīto-
tiem ķīmiķiem. Retā fabrikā ir laboratorija,» raksta

J. Auškāps grāmatā «Ķīmijas problēmas un uzdevumi

Latvijā» 1934. gadā. Atsevišķi rūpniecības uzņēmumi
slēpa cits no cita receptūru un metodes, un tās tikai no-

vecojušās un gadījuma rakstura veidā nokļuva visiem

pieejamā literatūrā. Rūpniecības uzņēmumi iztika tikai

ar tehniķiem praktiķiem, kas pārvaldīja iemācītās darba

metodes, bet darbu veica bez laboratorijas kontroles un

pilnīgi bez izredzēm pašiem izveidot jaunas- metodes.

Vēlāk dažas fabrikas gan ierīkoja savas laboratorijas
un materiāli atbalstīja zinātniski tehniskos pētījumus.
Ķīmija bija atrauta no dzīves. Rakstu krājums «Zinātnei

un Tēvzemei» to pamato šādi: «Gandrīz nav iespējams
dot daudzmaz pilnīgu pārskatu par to, ko devusi ķīmijas
zinātne Latvijas rūpniecībai, jo mums līdz šim nav pie-
mērotas žurnālu literatūras, kur šādus darbus varētu

publicēt.»

īsta zinātnes augšupeja un attīstība Latvijā kļuva

iespējama tikai pēc padomju varas atjaunošanas 1940.

gadā. Toreiz augstākajās mācību iestādēs un arī dažās

lauksaimniecības stacijās sekmīgi sāka risināt daudzus

zinātniskus jautājumus. Taču jauncelsmes darbu pār-
trauca karš.

Pec uzvaras par fašistisko Vāciju īsa laika tika atjau-
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notas republikas augstskolas un zinātniskās iestādes.

1945. gadā valdība pieņēma lēmumu nodibināt Latvi-

jas PSR Zinātņu akadēmiju. 1946.gada februārī tā uzsāka

darbu. Tās pirmais prezidents bija profesors Pauls Le-

jiņš. Akadēmijā izveidojās 3 nodaļas ar 15 institūtiem,

starp kuriem bija Ķīmijas institūts un Mežsaimniecības

problēmu institūts. lezīmējās galvenie pētījumu virzieni:

A. Kalniņa un P. Odincova vadībā sāka veidot jaunu
koksnes parcukurošanas metodi ar koncentrētām skā-

bēm, S. Hillera vadībā, zinātnieku grupa sintezēja medi-

cīniskos preparātus furacilīnu un PASK, akad. L. Lie-

piņa sāka risināt korozijas problēmas. Sākumā LVU,

tad RPI Ķīmijas fakultātē, bet vēlāk arī Zinātņu akadē-

mijā darbu plaši izvērsa akad. G. Vanags, audzinot jau-
nos ķīmiķus un veicot plašu zinātnisko darbu.

Pašreiz ZA ietvaros plašus pētījumus veic vairāki ķī-

mijas novirziena institūti, kuri apgādāti ar modernam

pētniecības iekārtām. Pētījumi gadu no gada ievērojami

paplašinās un dod arvien lielāku ieguldījumu republi-
kas tautsaimniecībā.

Viens no vecākajiem — Neorganiskās ķīmijas institūts

(bijušais Ķīmijas institūts) veicis daudz vērtīgu pētī-

jumu silikātu ķīmijā, cieši tos saistot ar mūsu republi-
kas derīgo materiālu izpēti un sniedzot palīdzību javu
saistvielu, stikla un keramisko materiālu ražotājiem.
Institūta zinātnieki stāvējuši pie Latvijā pirmās stikla

šķiedras rūpnīcas šūpuļa. Joprojām turpinās pētījumi

par korozijas novēršanu un korozijas produktu pārvei-

dotāju sintezēšanu un pielietošanu. Arī silīcijorganisko
savienojumu pētījumi nenorobežojas teorētiskā plāksnē,
bet gan nemitīgi rod ceļu uz praksi. Vērtīgus pētījumus
ar teorētisku un praktisku nozīmi institūtā veic, risinot

iekšēji komplekso savienojumu, kristālķīmijas un elek-

troķīmijas problēmas. Pavisam nesen sākts Jauns, ļoti

perspektīvs virziens — neorganisko materiālu sintezē

ar augstas temperatūras metožu palīdzību.

Otrs no vecākajiem institūtiem ir Koksnes ķīmijas

institūts, kas izveidojies Mežsaimniecības problēmu
institūta ietvaros. Tas ir viens no vadošajiem koksnes

ķīmijas zinātniskās pētniecības centriem ne tikai Pa-

domju Savienībā, bet arī Eiropā. Institūta kolektīvs

ieguldījis lielu darbu mūsu mežu bagātību pētīšana un
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racionālā izmantošanā. Institūts ir vadošais Padomju
Savienībā koksnes plastificēšanas jautājumu pētniecībā.
Izstrādātais plastificēšanas paņēmiens ļauj mazvērtīgu
koksni pārvērst vērtīgā izejmateriālā, kas aizstāj retas

un deficītas koku šķirnes un pat metālu. Populāra kļuvusi
institūtā izstrādātā Rīgas hidrolīzes metode ar kompleksu
hidrolizāta izmantošanu, apvienojot lopbarības rauga un

kristāliskās glikozes ražošanu. Racionālas atsveķošanas
metodes ar ķīmisko stimulatoru palīdzību, hidrotropās
metodes celulozes iegūšanai, miecvielu, furfurola, karo-

tīna pastas, skuju miltu iegūšanas metodes, pirolīzes

procesu izpēte un koksnes konservēšana — tas viss ir

tikai daļa no institūta veikuma. Lielie darbi turpinās, jo,
racionāli saimniekojot, koksnes resursi ir neizsmeļami,

tāpat kā tās izmantošanas iespējas.

Visjaunākais šo institūtu saimē ir Organiskās sintēzes

institūts, kas nodibināts 1957. gadā. Taču tā paveikto
un iecerēto pētījumu klāsts ir tiešām ietekmīgs. Institūtā

izvērsti pētījumi organiskajā un elementorganiskajā ķī-
mijā, heterogēnā katalīzē un kinētikā, eksperimentālajā
farmakoloģijā un citās nozarēs. Pēdējos gados institūtā

sintezē dažādus psihofarmakoloģiskus preparātus. Zināt-

nieki meklē jaunas bioloģiski aktīvas vielas lauksaimnie-

cībai un medicīnai, sevišķi ļaundabīgo audzēju apkaro-
šanai. Desmit pastāvēšanas gados ražošanā ieviesti ap-

mēram 40 preparāti, no kuriem 11 ir oriģinālpreparāti,
kuri iegūti pirmoreiz pasaulē. No ieviestajiem plaši pa-

zīstami furazolidons, furacilīns v. c. Daudzi sintezētie

savienojumi vēl atrodas izmēģinājumu stadijā.

Organiskās sintēzes institūta kolektīvs sadarbībā ar

Rīgas laku un krāsu fabrikas darbiniekiem pirmoreiz
Padomju Savienībā apguva jaunu, oriģinālu papildme-
todi maleīnskābes anhidrīda ražošanai no lētas izejvie-
las — furfurola. Maleīnskābes anhidrīds ir viena no sva-

rīgākajām izejvielām izturīgu laku, kā arī stikla plastiku
un vērtīgu termoplastisku polimēru ražošanai. Bez tam

no tā iespējams iegūt uzturā izmantojamās skābes, ārst-

niecības līdzekļus, krāsvielas, herbicīdus nezāļu apkaro-
šanai.

Pie institūta darbojas eksperimentālā rūpnīca, kura

dibināta 1945. gadā. Tur izstrādā sintezēto savienojumu
ražošanas tehnoloģiju un ražo medikamentu izmēģinā-
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jumu produkciju, kuru nodod klīniskai pārbaudei. Daļu

preparātu eksportē arī uz ārzemēm. Kopš 1964. gada
līdztekus organiskajai ķīmijai sākusi attīstīties arī bio-

organiskā ķīmija. Cieša sadarbība nodibinājusies starp
Organiskās sintēzes institūtu un jauno ķīmijas rūpnie-
ciskās pētniecības kompleksu — Olaini.

Gluži citu vērienu padomju vara devusi arī kvalificētu

kadru sagatavošanai Latvijā.
1958. gadā ar PSRS Ministru Padomes lēmumu uz

Latvijas Valsts Universitātes (LVU) tehnisko fakultāšu

bāzes nodibināja Rīgas Politehnisko institūtu. Institūta

Ķīmijas fakultāte gatavo inženierus ķīmiķus visdažādā-

kajās ķīmijas nozarēs: plastmasu pārstrādes tehnoloģijā,
javu saistvielu, stikla un sitalu, keramikas un uguns-
drošo materiālu, bioloģiski aktīvo savienojumu, laku,

krāsu un nemetālisko pārklājumu ķīmiskajā tehnoloģijā,
ķīmiskās rūpniecības organizācijā un ekonomikā. Stu-

denti jau studiju laikā labi iepazīstas ar rūpnīcām, sais-

tot kursa un zinātniskos darbus ar aktuālām ražošanas

problēmām. Institūta absolventi sekmīgi strādā gan rūp-

nīcās, gan zinātniskās pētniecības institūtos. Daudzi no

viņiem mācības Ķīmijas fakultātes vakara vai neklātie-

nes nodaļās savieno ar darbu.

Ķīmijas fakultāte noorganizēta arī LVU, lai nodroši-

nātu ar darbiniekiem republikas zinātniskās pētniecības
institūtus un laboratorijas. Speciālistus pārtikas rūpnie-
cības tehnoloģijā sagatavo lielākā un modernākā lauk-

saimniecības mācību iestāde — Latvijas Lauksaimniecī-

bas akadēmija.

Mūsu augstskolu mācību spēki līdztekus pedagoģiska-
jam darbam ļoti daudz pūļu un laika veltī zinātnei un

sniedz lielu palīdzību ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem.

Organizējot mūsu republikā tādas lielas rūpnīcas kā

Daugavpils ķīmiskāks šķiedras, Valmieras stikla šķied-

ras un Olaines ķīmisko kompleksu, radās nepieciešamība
ātri sagatavot kvalificētus jauno nozaru speciālistus.
Tādēļ pie šīm rūpnīcām atvēra speciālas profesionāli
tehniskās skolas. Tās gadā dod vairāk nekā 1000 speciā-
listu mūsu ķīmiskajām rūpnīcām.

Rīgas Industriālajā politehnikumā gatavo tehniķus

tehnologus plastmasu un sintētisko sveķu specialitātē un

tehniķus saistvielu rūpniecībai.
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Farmaceitus gandrīz līdz 20. gs. sākumam apmācīja

aptiekās uz vietas. Turpat mācekļi apguva arī ķīmijas

tehnoloģijas pamatus.
Laikā no 1920. līdz 1950. gadam pie LVU Ķīmijas fa-

kultātes pastāvēja arī farmācijas nodaļa. Vēlāk farma-

ceitiskā fakultāte tika noorganizēta pie Rīgas Medicīnas

institūta. Katru gadu šo fakultāti beidz 75 speciālisti.

Kopš 1953. gada Rīgā darbojas arī divgadīga farma-

ceitu skola, kurā sagatavo zemākas kvalifikācijas far-

maceitus.

Skolēni, kam interese par ķīmiju radusies pēc pamat-
skolas beigšanas, var tālāk mācīties vidusskolās, kur ir

ķīmijas klases, — Rīgas 2. un 49. vidusskolā, Dugavpils
5. vidusskolā, Valmieras vidusskolā v. c. Smiltenes vi-

dusskolā ir agroķīmijas novirziens.

Ķīmijas klasēs papildus plašākai vidusskolas ķīmijas

programmai māca arī laboratorijas darbu tehniku, kva-

litatīvo un kvantitatīvo analīzi, ķīmiskās rūpniecības
pamatus, drošības tehniku v. c. Šo klašu audzēkņi iziet

praksi rūpnīcu vai zinātniskajās laboratorijās, bet pēc

beigšanas iegūst ķīmijas laboranta specialitāti.

Kopš 1947. gada mūsu republikā darbojas D. Mendeļe-
jeva Vissavienības ķīmijas biedrības Latvijas republikā-
niskā valde, kuras dibinātājs un pirmais priekšsēdētājs

bija akadēmiķis Arvīds Kalniņš. Pie biedrības noorgani-
zēta arī ķīmijas laboratorija, kura ātri sniedz tehnisko

palīdzību un konsultācijas ķīmijas jautājumos visās rūp-
niecības nozarēs. Laboratorija ir ķīmijas biedrības zināt-

niskais centrs. Tā ievērojami sekmēja arī karā sagrau-
tās rūpniecības atjaunošanu. Labi sākto darbu labora-

torija veiksmīgi turpina jau 20 gadus.
Pašreiz ķīmijas biedrībā apvienotas 59 pirmorganizā-

cijas. Tās darbojas uzņēmumos un iestādēs, kam sakars

ar ķīmiju: rūpniecības uzņēmumos, zinātniskajās iestā-

dēs, speciālajās mācību iestādēs.

Agrāk ķīmiskās rūpniecības attīstībai Latvijā nebija
ekonomiska pamata, trūka nepieciešamā kurināmā un

izejvielu. Toreiz, pastāvot Latvijas atkarībai no imperiā-
listiskajām valstīm, nevarēja pat sapņot par ķīmiskās



rūpniecības plašu attīstību. Viss izmainījies tagad, kad

Latvijas ķīmiskā rūpniecība galvenokārt izmanto no

brālīgajām republikām ievestās izejvielas un tikai daļēji
vietējās — pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības

atlikumus, koksni un derīgos izrakteņus. No citām re-

publikām ieved ķīmiskajai rūpniecībai nepieciešamo kau-

čuku, sodu, azbestu, sintētiskos sveķus, plastmasas v. c.

materiālus.

Ķīmisko izejvielu piegāde no daudziem mūsu zemes

rajoniem veicina visas republikas tautas saimniecības un

arī ķīmiskās rūpniecības strauju attīstību. Ķīmiskās rūp-
niecības attīstībai mūsu republikā pavērti visi ceļi. Jau

tagad tā dod ievērojamu ieguldījumu Padomju Savienī-

bas ķīmiskās rūpniecības kopējā produkcijā.
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