novērtēta 0, 6 līdz 1,1 centi/kWh, pie kam šos
skaitļus ietekmē ogļu cenu līmenis. Komisija at
zinusi, ka kodolenergija Eiropā sāks atmaksāties
nākamajā gadu desmitā, vispirms tanīs zemēs ,
kur izdevīgais ūdens spēks jau izmantots un trūkst
pārējo energijas avotu. Visumā k-centrāļu Īstais
darba posms sāksies tikai šī gadsimta pēdējā
ceturksni.
Energijas apgāde jāplāno ilgākam laika pos
mam uz priekšu, jo nevar balstīties uz Īslaicī
gajām konjunktūras svārstībām. Energijas pie
prasījums turpinās pieaugt un konvencionālo ener
gijas avotu rezerves nav pietiekamas, lai tās il
gāku laiku segtu energijas pieprasījumu. Kaut
pašreiz stāvoklis nav kritisks, tomēr nedrikst

novērst skatus no tālākā mēr�a, kādēļ vēlams
sekmēt jaunu energijas avotu, kā kodolenergijas,
iesaistīši!ulu energijas apgādē. Tanī pašā laikā
tomēr
jāturpina veidot arī klasiskās energija
iekārtas, jo nākamo 10 līdz 15 gadu periodā ko
dolenergijai vēl nebūs noteicējas lomas energijas
apgādē. Pēc 1970. līdz 75.g. tās tomēr spēs dot
lētāku energiju nekā degvielu centrāles. Starp
laiks, ko rada klasisko energijas avotu pietieka
ma apgāde, jāizlieto• k-centrāļu konstruktīvai vei
došanai, lai
attīstītu energetiski augstvērtīgus
reaktoru tipus. Tā ka Šim uzdevumam nepiecie
Šamie līdzekļi pārsniedz atseviš�o zemju spējas,
starptautiskā sadarbība energijas apgādes laukā
turpmāk vēl jāpaplašina.

L*V*U. MECHANIKAS FAKULTĀTE 1944./45.
T\lrpinot L.V. U. technisko fakultāšu darbības
pārskatu seriju par laiku pēc ll Pasau;es ka;ra,
šoreiz sniedzam mechanikas fakultātes pārskatu.
Lai labāk parādītu gaisotni, kādā mūsu zinātnie
kiem dzimtenē jādzīvo un jāstrādā, Šoreiz, tāpat
kā iepriekšējo reizi fakultātes darbības pārskatu
pārpemam tieši tādu, kā tas iespiests grāmata
"Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 40
gados (1919 - 1959)".
.
Grāmatā atzīmēts, ka tā ir
·
kolektīvs darbs, ko veikuši fakultašu dekāni un
katedru vadītāji ar saviem līdzstrādniekiem. Me
chanikas fakultāti redakcijā pārstāvējis dekāns
V. Ivanovskis.
Izrādas, ka mechanikas fakultātē no agrāka
jiem mācības spēkiem palicis mazāk kā jebku;rā
citā. no techniskajām fakultātēm. Taču neraugoties
uz to, atpakaļ akadēmiskā darbā savā fakultātē
nav ticis prof. A. Zipgitis, kad tas atgriezies
atpakaļ Latvijā no Vācijas krievu okupācijas jos
las. Kā zināms, līdzīgi notika inženierzinātpu
fakultātē ar prof. P. Pāvulānu, kas tāpat atgrie
zās dzimtenē no krievu okupētā rajona Vācijā, un
akadērnisko darbu bija spiests apmainīt pret pro
jektēšanu.
Pārskatā arī lasām, ka atjaunojot fakultātes
darbību, laba tiesa jauno mācības spēku nāca no
technisko skolu paidagogu vidus. Lielāko skaitu
devuši abi Rīgas technikumi - valsts (Auzipš, K.
Dommers,
J. Godipš,
A. Ivanovs) un pilsētas
(Dir. K. Mellups, V. Ivanovskis). Atzīmējams,
ka laikā starp 1945. un 1958. g. fakultātē darbo
jušies tikai 2 profesori: Jakovs Gileļa d. Panovko
un Kristaps Neilands. 1957/58.g. bez tam vēl
darbojušies: 14 docenti, 22 vecākie pasniedzēji
un 19 asistenti. To starpā bija arī sievietes: 2
docentes un 2 asistentes. Zinātpu kandidāta grads
bija: 1 1 docentiem, 1 vec. pasniedzējam un 3
asistentiem.
Tā kā mechanikas fakultātes pārskats ir īsā
kais no visiem fakultāšu pārskatiem, nav jābrī
nas, ka tur diezgan daudz zipu izlaists. Tā ko
pējā LVU mācības spēku sarakstā atrodami šādi
mechanikas fakultātes mācības spēki, kas nav
pieminēti fakultāte s pārskatā:
Teorētiskās mechanikas un materiālu pretes
tības katedra: doc. v. i. Igors Katajevs (dz.l912.)
un Ekusiels Vasermanis (dz. 1907. t. z. k. 1956.),
vec. pasniedzēji
Ervīns
Ceplītis (dz. 1915, b.
1946, būvinž.), un Antons Muižnieks (dz. 1913, b.
1951.) un asistenti: Anatolijs Lācis, Egons La"
vendels, Vera Neilande un Vladlens Putjatins.
Mašīnu elementu un mašīnu mechanismu teo
rijas katedra: doc. Tatjana Grfvane (dz. 1922.)
un Vera Pokrovska (dz. 1913.), vec. pasniedzēji:
Rud. Dzintars (dz. 1901, b. 1951), Herb. Teteris
(dz. 1914, b.l945) un Arvīds Zirnis (dz. 1897), un
asistenti: Gun. Bitmanis, P. Ramans, P. Saveļjevs
un Alfr. Spillers (dz. 1901).

8

·

1957./58. G.

Mašīnbūvniecības technologijas katedrā: vec.
pasmedz. K. Pauhpš (dz. 1931, b. 1955) un asis
tenti: Leonīds Apinis (dz. 1921, b. 1951), Imants
Kaulipš un Varaidotis Zars.
Vispārējās eletrotechnikas katedrā: vec. pa
sniedzeji: Eriks Jallkops (dz. 1921, b. 1951) un
Vilhelms Jansons (dz. 1896) un asistenti: J. Goļ
diča (dz. 1920), L. Niceckis un L. Vasulis (dz.
1912, b. 1950).
Eletrisko staciju, tiklu un sistēmu katedrā:
vec. pasniedzēji: G. Obusevs (dz. 1929, b. 1953),
Jānis Putnipš (dz. 1919, b. 1947), Edvīns Sterns
(dz. 1918, b. 1948), M. Vonsovičs (dz. 1929) un
Vilis Zirnītis (dz. 1909) un asistenti: J. Osis,
Gun. Rap�s un L. Vingris (dz. 1933, b. 1955.).
Atš�rībā no pārējo technisko fakultāšu pār
skatiem, mechanikas fakultātei nav sniegta sta
tistika par studijas beigušajiem. Pēc grāmatai
pievienotā beigušo saraksta var sastādīt šādu sta
tistisku pārskatu:
Fakultāti beigušo studentu skaits
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Organizatoriskais un mācību darbs
Mehānikas fakultātē darbojas dienas, vakara un neklātiene�
nod•alas.
Dienas noda/ā ir 3 nozares jeb specialitātes: mašīnbūvnie·
cība.s· tehnoloģija (mehāniķu apedallitāte); elektriskās stacijas,
tikli un sistēmas; rūpniecības uzņēmumu elektrifikācija (:abas
pēclē!iās- elektriķu specialitātes).
Vakara.nodafā, ka•s nodibināta 1951./1952. mācību gndā, ir
4 speciaHtātes: ma\Šinbūvniecibas tehnoloģij.a; elektriSikās sta
cijas, tvkli un sistēmoas; na•diotehnilka; va;dJu ISaok.a.nu tehnika (te
legrafi-j a .un . telefonija).
Neklātienes noda/ā bez minētajām 5 Sipeci.a:litātēm, kas ir
klātienes (dienas tUJI vaka-ra) n_oda_lā, vēl ir 10 citas �pe ioalflā
_
_
tes: .automdbiJ.u un traklionu buvmeciba, turbmu
buvmecība.,.
kaU.u būvnli ecība, oaU
i totra.nspor.ta eklspluatācij·a, metalmācība un
metalu telllTiislkā ap
o strfude. met-alu liešam•a, ome:]no metoa1u lf!let�
lurģija, metināšana, ometalu .a1pstrāode ·ar · spiesanou, elektnskaiS·
mašīnaos un a-parātL
·
Faoku.Jtātē ir diws mācību plūsma-s: l·a-lviešu un krievu;
va1lodā.
Mehānikaos fa-kultā)ē par dekfuruiem •da:nbo}ušlie:s L. Hunhens:
(1944.-1946. •g.), K. Plaude (1946.-1947. g.), V. Juanovski::
(1941.-1948. g., 1952.-1957. . g.). K.Neilands (1948,-1952: g.),
·c Tabsks (1957. gadā) um A. Vāoielis ('a-r 1958. grudu)

�

nikas fakultāte InsHtūtā sadalījās divās fakuHātes: Mehānikas un Enerģē tikas.
Mehānikas fakultātē ir 3 specialitātes: mašinbūvniecības tehnoloģija, a.parātu
būvnieciba un šķie<lrvielu tehnoloģij.a. Ener{ļēlikas fakullātē ir 4 specialitātes:
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Atjaunojot Mehānikas fakultāte.s da
. rbu pēc Lielā Tēvijas
ua, tas bija jāsāk gandriz •no jauna. Docētāji bija palikuši tikai
. edaudzoi: profesors L. Hunhens, ·asi·stcnti M. Lagzdiņš un
J. Demants, daži no palīgpersonāloa (J. J<ušķis, V, T.auriņa,
A. Sneiders u. c.l. Vēlāk ienadās profesors J<. Tonmanis, docents
A. Strēķis. l(omplektējot kadrus, fakuHātes daorbā tika aicināti
republikas inženieri ar pedagoģisku stāžu (!(. Mellu�s. V. lva·
novskis, N. Lācars, Auziņš, A. lvanovs, A. Spillers, J. Godiņš),
rūpniecības inženieri (A. Rieksts, M. S:tmgals, S. Poišs), augsti
kvalmcēti inženieri un speciālisti no citāom r�bilikām (!(. Plau
de, J. Egle). Ml>z bija mācīlru .spēku ar zinātnisko nosaukumu
un zinātnisko grādu. Augstākā atestāci}as komisija bija piešķī
rusi ·docenta nosauk
: umu ti.kai dažiem mācību
. spek.iem: L. Hun
henam, 1(. Torman
• im, 1(. PlallJd
o em, M. Sungalaom, A. Strēķim,
J. Godiņa:m. Bija jāgādā par docētāju kva
. liflikācijas celšanu.
Pirmajos 5 pēckara gados -kandidātu diser.tādJas aizstāvēja
1(. Plaude, J<. Ncilands, V. lvanovskis.

Sakarā ar Rīgas Politehniskā institūta nodibināšanu 1958. gadā Mehā·

To starpā
sievietes
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elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas, rūpniecības 1.ļzņēmumu elektrifikācija,
radiotehnika un siltumtehnika. Atbilstošas specialitātes ir vakara un neklā
tienes nodafās.
Mehānikas fakultātē Iir šādas k atedra s: Teorētiskās mehānik�s un
materiālu pretestibas katedra (vaditājs profesors 1.ehn. zin. Dr. Latvijas PSR
Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis J. Panovko), Metalu tehnoloģijas
k•tedra (vadītājs profesors tehn. zin. Dr. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
korespondētājloceklis 1(. Neilands), Mašīnu elementu un mehānismu - ma
šinu teorijas katedra (vadītājs docents tehn. zin. kand. V. lvpnovskis), Mašin
būvniecības tehnoloģijas katedra (vaditājs <locenta v. i. tehn. zin. kand.
A. Vācietis), Vispārigās elektrotehnikas katedra (vadītājs docents teh.n. zia.
kand. K. Tabaks) un Elektrisko staciju, tīklu un sistēmu katedra (vadītājs
docenta v. i. J. Kuzmins).
No 1945. lidz 1958. gadam Mehānikas fakultāti (apvienoto dienas ·un
vakara nodalu) beiguši 891 students.

Teorētiskās mehānikas un materiā1u pretestības katedra. Ar

pašreizē jo nosa·ukiUmu katedra pastāv no 1950. ·gada. Tās v.adī
tājs no šā lai•ka ir IP·rofesors /. Panovko. Lidrz 1950. gadam ka
ted.ru sauca .par Tehni·skās : mehānLI<Ja1� l<ia•.teod•ru. Laiolw no 1944.
· as -�atEl(l-.
!īd
. z 1950. .gadam var
- !l.l'ZSk.atīt .par Tehn\S·kā•s mehānik
r.as organizēšanās un pārkārtošanās posmu. No 1944. Iī.dz. 1947,. .
gadam katednu v.-adiji l3• d
· ocents V. Ivoanovskis, 1110 1,947.. 'lidz
1950. gadam- docents A. Dorošerukovs.
- a .nudenī Te
- hni-skās mehānilkas k.
1944. gad
· atedra
. bija jāorga-..
nizē no jaWla, jo a-grā·koie locekli kar
· .a d•anbilbaiS rewltātā .biJa iz
klīduši. Ja.
· ka•ct.r i komplektējās no Latvijas. Voa1sts·
. u•nie lka�edras
univer9Hātes bijušajiem .absoJ.ventiem un citiem speciādi-stiem.

�

Kā zināms, neatkarīgās Latvijas laikā mecha
nikas fakultātē bija vislielākais sveštautiešu stu
dentu procents. Izdarot provizorisku statistiku
pēc uzvārdiem, š�et, ka neskatoties uz krievu
plūsmas pastāvēšanu nelatviešu studentu % nav
neko pieaudzis, izpemot varbūt tikai pašus pē
dējos gadus. Starp latviešiem, cik var spriest
pēc uzvārdiem, gan .ļeti stipri pieaudzis latgaļu
un augšzemnieku studentu skaits.
Re

�

�

�

�

a��dnas or.ganiz a:nas un p r�ārtobn IS. perioda �a ':_d:na pār·
.
:zu,naJ<a četras dlse�phnas: teorebiiSiko mehamku, · matenalu pre
testīibu, hidra
. iUii.lw oun mašīnu mehāniosmu teoriju. i(aitedra ap
kalpoja ti,k.ai Mehānikas foailrultātes studen-tus. Ķiirnijoas un Arhi·
t�ūnas f.al<rultātes stuoden1iem teoretisko mehānliku un mate·
riā1u ipretestību pa1;niedza Arhiotektūras falcultātes BūVIkohstr:uk
· atedra, bet lnženierceltniecības failcultātei- šīs fakrul' tāt�
ciju k,
· u, Teh
Būvmehāni·kas ka�edra. Sākot .ar 1950./1951. mācību g.ad
llli�kās mehā.ni.k.as !katedra pārdēv>ēta par Teorētis.kās mehāniicas
:un materi-ā1u prelestības .kateciru un tajā bija koncentrēta teorē
iiskās meh:āonilka·s un malteriālu pretestības pri- ekšmetu lpaiSillieg
šan;a Mehānika.s. Inženierceltniecības, Ķīmija-s, Neklāfienes

tehnhskās <Un dajēji Hzi•kas •U.n ma1ernātikas faikuoltātes studen
tiem. 1951. gadā' katedrā noorganizeja Materiālu pretestības
.
l-aboratoriju, kur Sltudenti iepazī1stas oa•r ķermeņu elastīgumu
Ipa
šībām un to pētī&anas metodēm materiā·lu pretestības kunsa a�
jomā (pinms tam laboratorijas darbus veica Metalu tehnolc:_J I
jas k
· atedna)
· . Laboratorijas ek�p�rime�tāl bā :; k01111plE1kt�la·s
no Mehālllik.a.s fakuBtātes. Matenālu 1z-meģmasan.as sloaCIJas
mašīnām oun telp
o ām. Teorētiska kunsa un labor·atorijoas darbu
aopvlienoš•a.na v·ienā ·katedrā •U'Zllaboj•a· šā lprielk.šmcla pasn;ieg.šanou
.
_ :
Uzstādīti jauni, materiālu p
· retestības kursam atbilstoši a·parah

�

�

_
un papil·dierīces da1rbu vei·kš-anai. . .
_
__
Teorētiskajā mehānikā un matenalu preteshba a:pmacibu pro
cess notiek lekcij•u un semināoru vei·d� .. Semināros •st�de_!lti, rēķi
not uzdevumus un veicot •grafoanahhskos darbus, Iegus.t VaJa
dzīgo prasmi teorijas izlietošanai praksē.
Metalu tehno1ogljas katedra. Pēc vācu okupantu padzīšanas
Rīgā no Metalu tehnoloģijas katedr�s mācību . spēk}em
_ __nebija
�-liciJs· neviens. J<at· edras darbīlb.as atJa:unošan.ai u:z.aicinaJa par
loatecinas v.adītāju pieredzes bagāoto inženieŗi met�lur�_S.. �oi&u
Gno 1944. g. oktobra Urdz 1951. g.septembnm .t;�a:k��aJa maci ..I
gadā ka.teodna sāka jau i2vērst saVfl:l darbu. Pieaicma�a. �.r. a�IS·
tentu inženieri tehnologu A. Amemu (no 1945. og. JUhJII hdz
1947. g. dktobrim un no 1948. g. septembna) um p�r docentu
. h� 1947. g.
inženieri mehāniki N. Lācanu (no 1945. g. ok1obra
a�edras aroībo a sevišķ . izv rsās 19�7. g�dā :
a;prīlim; miris).
.
i IevtelēJa ta.�ŗ.adejo Rigas P�htehmM<a
kad pn· katednas v.adītāj. u
Institūta direktoru profesoru tehn. zm. D r. 1(. Nei1andu' (no
.
no 1947. g. februāra) un katedrā sāoka strādāltdo�ents t�hn. zilll.
kamd. V. Pantejej'evs (no 1947. g. novembra). lsāoku 1oaiku ka·
(1947. 1948. mācību
tedrā strādāja par asistentu J. Maur ņ
gadā), 1(. Mucenieks (1952./1953. macibu g_adaL E. Sal��
' z 1957. g. oktobnm), J. Ozohņs
(no 1953. g. septembra lid
(no 1957. g. septembra), V. Ozoliņš (•no 1958. g. februāra) un
pu vec. pasniedzēju P. Pone (no 1945. g. aorīla lidz '1952. g.

�

)
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nov.embŗiīīīf, T Junga (no 1953. g. septembra). tehn. zin. k and.
T'll·ubins (no 1957. g. septembra).
'l(ateodr.as mācību spēki 1!asīja Mehānikas, Inž.enierct$tniecī
. kultātēm . šādas d·s
bas, Ķīm.ijta·s, Bkonomik31s oun neklāotienes fa
h 
ciplīnas: 1) met alu tehnoloģiju, 2) metalmācfuu, 3) karslās ap
. 
strādes tehnoloģi1u, 4) lieto deta.ju tehnoloģijou, 5) kalte de!baJu
tehnoloģij.u, 6) metināštanu, 7) mateliFālu pārbau•di, 8) meloal
apstrā-dāšan.as ma-šīrua·s, 9) mehānisko tehno1oģiju, 10) ražoša
- z tam viņi va·dīja .dar
nas or·ganizāciju Itin drošības tehniku. Be
bus mācīobu darbnīcā un pinmajā ·ražošoanas ipTailosē.
Padomjou vruras 1loaiikā katedr.a saņēma daud'Zus jall111Us aparā
tus, ahašīnas, dažād
, us laboratoriju 1piedenumus. Toas deV'a nespēju
aopmainī.t .ne tikai novecojušos iekārtu tehnoloģ·ija
. oS pārbaudes
un metalognafija;s l· iab
• arat. orijā's, mehāon islkajā darbnīcā,
bet arī
·
noorgani.zēt termi•skās apslrā
des,
liešanru
s
un
metināšaon•
a·s 1a
boratouijas, kā .arī ja.unu mehān·is.kās.ap
o slrādes i· nāc1lru d·arbnīcu.
- pra.k.si noong.anizēja ·pi•rmrindas rūpnīcās,
Pirmo •ražoša-na
; s
piemēram, Rīgrus Via•goniU riilpnīcā, Rīgas Elektromašīnu rū·p
nīcā, Rīg.as Dīzel.u rūpnīcā, VEF, AutoelekttrolliJl'arātu · rilpnīcā,
Sark
. anajā. metalurgā u. c.
l(atedr
. as mācību spēki ·daud.z da·rījulii arī rūpniecībrus un
celtniecības V<Ijaodzībām, izdar.ot katednas laoboratorijās dažā
cliem.pasūtī.tāj�em metaLu ·piilnb31Udes 'un .ana'!i.zes.
· arbs. Piemēr.am, par tēmuda kausē
Veikts arī zi•nātniskais d
šanas proce-su pētījoumiem ma?Jao; ie!Hpība1s ma.nllenkrāsnī ka
tedras vadītājs 1(. Neilands ieguvis tehn. zin. doktora grādu
(par odisertācij:u «Pe>KHM MapraHua npH nJiaBKH KHnHW.eA CTaJIH
par metaI· U
B OCHOBHbiX MapreHOBCKH.X ne�ax' MaJIOH eMKOCTH>),
nogurumu V. PanteJejevs
. publicējis vairā·kus dar!Jus
. .
Mašīnu elementu un mašīnu mehānlsmu teorijas katedra. Ar
taga1dējo nos-au:kumu •kla·tedra lpas1āv no 1955. g>a·da. Udz 1950.
gadam katedru sauca par Vispārīgās ma-šīnbūvniecības katedru,
lai'kā no 1950. Hdz 1955. ·galdann - par Mašīnmācības k.a
tednu. l(atedras vadīotājs visu šo la•lku (t. i., no 1944. g>a·da) ir
docents tehn. vi·n. kand. V. Jvanovskis.
Viispārī·gās mašīnbūV'!liecības l<atedra 1944. gada rudenī bija
jāorganizē no auna, jo no •k·atedra.s locekJiem bija palicis vie·
nīgi 131S i tent M . Lazd·iņš. Pēc toreizēJiem mācību plāniem ka
tedrai bija jāmāca šā.daiS Mehānük.aoS .f131lcultāt-es discioplīna.s:· ma
šīnu elementi, celšanas m.a.šī·nas, la:uklsaimnliecīb.as maš
• ī.n'aos,
dzellzcfta riitošais sastāvs, maošī.nlbūvoniecīhas l!'a.sēšian.a. Bez tam
Inženienceltnieeība-s fakultātes !Studentiem bi• jl3 jā.tasa šādo a s dis·
. eka mašī·
dplīnas: odzelzceJu un zemE'!>Cej.u ritošaüs sa5tāvs, sp
nas, celtniecības m.ašīnas, mašī.nmācīb a. Pārejot uz j1a.unajiem
PSRS' AUgstākās izglītī'bas ministrijas mācību plāniem,. nāca
k'tāt jlauna disciplīna - mehāni•&mu un mašīnu teoriia 'Reorg>a·

J.

s

s

j

nizējot katedru 1947. g
. ad � . no tas· atdalija mehānismu un ma
teorijas discipt.īnu, .ko !pievienoja Tehni�>kās mehānikoas
· •sooatedms bārz€15 no
k1a1tednai. 1950. gadā uz Teh111iskās omehānik1a
dibināja 2 J<atedra
. s: Teorētiskās mehāni·I<Jas un materiā1u lpre
• katedru un Mehāni.smu - un mašīnu l<atedru, pievienojot
testības
tai no Vispārī.gās m
o ašīnbūvniecīb3JS �tedras :ra.sēšanas discip
līnu. Vispā,rīgās mašīnbūvniecība!S watedlrai tika piev.ienota
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hidnauloi>ka� un hidr
· .auliskā•s mašion•as d·isdp1ĪII1Ja, pārdēvējot ka
tedru ·par Mašīnmācības katedru. 1951. gadā sakarā ar Sil
rumtehnHMs katedr.as li•kvi,dēšanu ti�a piev.ienat·as vel siltumteh
nikas disciplīna•s. 1955. gadā .ka�edru a·pv.ienoja .ar Mehānismu
un mašīnu katedru, nosaucot apviepoto katedru par Mašīnu ele
mentu un mašīnu mehānismu teorijas katedr:u. Katedrā ir šādas
disciplīnas: mehāni.smu un mašīnu teorija, mašīnu elementi,
'
celšanas mašīnas, tehniskā mehānika, materiā·lu .pretestība un
aparātu elementi, hi·draulika un hidraulikas mašīnas
· , vi.spārīgā
siltumtehnika, tēlotāja ģeometrija, mašīnbūvniecības rasēšana.
Rīgas Plol.itehni·skais institūts, sākot darbu, no •katedr·as izda
līja šādas disdplīnas: mašinbūvniecīb<as
. rasēšanu un 1ēlotāju
· rauJ.is
ģeometriju (nodeva Grafik3!S katedrai), hidna•uliku un hlid
kās mašīnas, vispārīgo siltumtehniku (nodeva Siltumtehnikas
·katedrai).
Mašīnbūvniecības tehno loģlj as katedra. Katedra pastāv no
1948. gad
. &. Udz tam la·ikam Mehānikas f.akultātē tika ga1avoti
pLaiŠāka prof<ila inženieri rņehāniķi vispārī·g ā mašīnbūvniecībā
·ar
· o&peciali�ātēm: celšana� mašīnas, rotācija.s mašīnas, virzulma
šīnas, lauksaimniecības mašīnas, automobiji, dzelzcela rita
šais sastāvs u. c. Katedras veidošanās darbs ilga no 1948.
!īdz 1950. gadam, kad katedra ieguva savu līdzšinējo pro
filu. 1948. gadā katednas vadītājs bija vec. pasniedzējs
K. Mellups. No 1949. !īdz 1950. gadam katedru vadīja
no Maskavas ataicinātais docents tehn. zin. kand. Feo
dotjonoks. Izvefdota•s l.
• atedrll's lpama�l,aboratorijas tehniskajos
mērījumos, metala grieš.amā, mašīnbūvniecības
• tehnoloģijā, me·
talgriešanas mašīnās. No 1951. !īdz 1955 . •gad•am kaltedru vadīja
docents tehn. zin. kand. A. Saks-Saks. Sai lai·kā .katedra turpina
nostiprināties gan ma.teriālās bāzes, ·gan metodiskā ziņā. No
1955. lidz 1958. gadam katedru v.ada vec. pasniedzējs tehn. zin.
kand. /. Grivāns. Kaltedna • ša<i laik
· ā centusies �agatavot plašāka
profila inženierus mehāniķrus, ka·s v.arētu · strādāt pēc Universitā
tes beigšanas ne vien patr m
. ašīnbūvniecības tehnologiem, bet ·arī
par vispārīgās mašīnbūvnliecībaiS kons1ru'ktoroem. TaiS ir svarīgi,
jo k.a
· tedr.a .ir 1profilējošā un katedras di•sciplīn31S ir tās, kas no
sal.a jaunā inženiera mehāniķa kvaili1fLkāciju.
Ar 1958. gadu k.atedru vada docents tehn. zin. kand.A. Vā
cietis.
Vispārīgās elektrotehnikas katedra. Katedrā pēc kana bija
palicis viens mācīb<u spēks- docenbs L. Hunhens, ka<S veica arī
Mehāni'kas fa.kultā-tes dakāna pienākumus. Kat• edra bija jāonga
nkzē no j.auna. Palīgā nāaa• otr-as elektriķu katedna•s - Sti<prās
strāvas katedras asistents J. Demants, kas vadīja laboratoriju
nodanbības. Docentam L. Hunheoom 1949. gadā aizejot perusijā,
klatlednas V131dibu uzņēmās F. Kroģeris, klaJs šo id!a;rlbu veica !īdz
1951. gadaan, ,Joa·d p.ar katedras vadītāju tika izraudzit·s vec. pa
'
sniedzējs R. Jukna, aogrā.
kais Vājsbrāv.ats katedras vadl•tājs.
1953. ga·dā par klatedras vadītāju tüka iecelts vec. pasniedzējs,
vēlāk docents tehniSiko zin. kand. K. Tabaks.
Katedras darbības laikā no jauna noorg1
. anizatas šādas labo
• , Elektrotehnisko materiālu
ratorijas
. : Teorētiskās elektrotehnitkas
un Rūpniecības elektronikas; reorga·nizētas Elektrisko mērījumu
un Vispārīgās
elektrotehnikas laboratorijas. Laboratorijas
apgātdātacs .ar Va
1 dzīgo a·pa.nall!ūru un uznalks1īti metodtslk:i no·rā
' ja
dījumi la'boratorij.u d
· a
. rbiem.
· �ated.ra pārzina šādas
disdlpdīntas: elE!ktrotehhikatS · teorē
tiskos pamatus, elektriskos mērījumus, elektrotehniskos materiā
lus, vispārīgo elektrotehniku, rūpniecības elektroni•ku un elektro
tehniku būvniecībā.
Elektrisko staciju, tīklu un slstēmu .katedra. Sī katedra, kuru
lidz 1954. •gad.am :sauca par Stipnsltrāvtacs tkatedru, pēc vācu ol<!u
pantu padzīšanas arī bija jāorg.ailizē no jtauna. No ag;rākajiem
docētājiem biijoa 1palicis tiklati asi·sten·bs /. Demants. Katedras or·
ganizēšanas darbus veica docents L. Hunhens, iesaistot katedras
danbā K. Dommeru un . M. Sungalu. Vēl āk atgroezās !profesors
K. Tormanis. �atedras vadītāja ·pienākumuts hailkā no 1944. !īdz
1946. gad·am veica L. Hunhens, no 1946. li'dz 1954. "gadam ka·
ted-nu vadīja vec. pasniedzējs
· A. Meldris, no 1954. lidz 1957. ga
dam - docents
l
M. Sungals, no 1957. gadJa - docenta v. i.
J. Kuzmins. Lidz 1947. gadam mācības notik
l a pēc pirmskiara
programām. Sākot ar 19.47./1948. mācību gadu, Stiprstrāvas ka
·
tedra uzsāka speciālistu sagabavoša•nu pēc PSRS Augstākās iz
g!Hibats ministrijas mācību programā.m el-ektnosbaciju, tiktu un
�istēmu specialitātē. 1954. g.a.dā Sltipnstrāvas ka�edra
•
ieguva
savu tagadējo nosaukumu.
Pārejot uz jaunām programām, vajadzēja no j-auna organi
z& Elektrostaciju, Iis.slēguma strāvu, m�tr-is
• ko staciju elek
triskās dalas speciālo jautājumu, Releju ai-zsardzības, Automāti
kas elektroaparā1lu (vēlātk sada
, līja atsev·išķās daboratorijās),
Elektrisko tiktu on Elaktni·sko sist<ēmu par
t alēlās darbības
t sta •.
biJ. .i,tātes laboratorija-s un 1papildināt Elektris
· ko mašinlll labora
toriju un A.ugsts
• prieguma tehni.kas laboratoriju. Sakarā ar jau
nas specialitātes - rūpniecības uzņēmumu elektrifikācijas or11:anizēšanu, "Pēdējā fļadā noorganizēta Elektris
- kās piedziņas.
pamatjoa·UJtā}umu ,laboratorija. �atedn
. as loceklill•asa 25 discipHna•s,
)ņas !Pro filē divas elektriķu Sipecialitātes: 1) el·ektri-likās !Stacijas.
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un 2) rūpniecības uzņēmumu elektrif<ikācija.

Pie Meh�ni•kas fakultā<bes pinms kl
• a�ra (1940./1941. mācīb
gadā} pastāvēja šādi institcīti un laboratorijas: Materiālu p
baudas institūts, Mašīoo ·pētīšanas institūb
· s, Blektrotehni
instil tūts, Elektriskās
• pārbaudes un graduēšamas laboratorija,
·
·
·
Tehnoloģija•s Iabor.atorija, Benzīnmotor.u un automob-ilu labora
. laboratorija.
torija
• , Fotografijas
Bez tam danbojās Materiālu izmēģināšanas stacija, Mehā
niskā darbnica, Tehnoloģijas muzejs un Siltumtehnikas ka
binets.
• titūtu un laboraltoriju bāzes,
Pēckara .pe�i·odā uz minēto ins
pa·pit-dinot un paplašinot to, kā ·a•rī radot jatmtaiS labora·torij'as,
izveidJotas šāda.s laboratorijas un da.rbnīcas:
Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestibas katedrai MalteriāJ!u tpretestības laboratorija
- ; Metala tehnoloģijas kated
rai- 1) Materi·ālu ·izmēģināšanacs stacija, 2) Mehāniskā d-arb
nīoa, 3) Metalmācība5 un tenmilllkās .apstrādes l·abom.torij<a,
4) Metināšanas laboratorija, 5) Lieša111a•s laboratorij-a; Mašinu
elementu un mašinu mehānisma teorijas katedrai - 1) Mašīnu
un mehānis!TIIU teorijas l.abor.atorija, 2) Matšīnu berzes un dilša
nas laboratorija (lzotopu laboraltorija), 3) Termi<Sko mašīnu
labonatorija
t , 4) Si•t.tumtehnukas laborator�ja
t , 5) Hidnauliskā
laboratorij-a (.klapā ar lnženierceitlniecības fa•kultā.ti); Mllšīnbūv
niecības tehnoloģijas katedrai- 1) Tehnisko mērījumu laborato
rtjla, 2) Mel!alu g-riešanas Ia,bona�orij•a, 3)
Metalgriešanais
mašīnu '!laboratoriJa, 4) Mašīnbūvniecīhas tehnoloģij-a<S laborato
riJa, 5) Tehnoloģisko procesu .a.utomatizācijas laboratCr
> ·ija;
Vispārīgās elektrotehnikas katedrai - 1) Teorētitskās elektro:
tehnikas !laboratorija, 2) Elektrisklo mērījumu laboratorija,
3) Elektrotehnlisko materiālu laboratorija, 4) Vispārīgās elek
trotehniklas labonat, orijta; 5) Rūpniecīhas elektronUms laborato
rija; Elektrisko staciju, tiklu un sistēmu katedrai- 1) Elektrisko
staciju J.abor.aborija, 2) Isslēguma ,strāV'as lalbonatori,ja
t , 3) El· ek
trisko staciju elektriskās dial·as
· speciālo jautājumu latbonatorija,
4) Releju aiz,Siardzības un .automā'llikas !laboratorija, 5) Elek
tris'ko tīklu .Jabonatorij-a, 6) Elekt�isko sistēmu panllēlas da·roī
bas Slltabilimtes pētīšanas l•abona�orij.a, 7) Elektl'i5ko mašīnu
Jabaratorija, 8) Aug15tsprieguma Labora�orija, 9) ElektnV5kā'S
piedziņas p<JJmatja�t�tājumu l·abonatorija.
Fakultāte sagatavo kadrus šādās specialitātēs: 1) mašīnbūv
. ri. ešanas mašīnas un d-arbla• rī1d,
niecības tehnologija, metaJg
piešķirot kvalifikāciju - inženieris mehāniķis, 2) elektriskās
stacijas, !ī!di un ststēmas, piešķirdt kvalifil k
l āciju - :inženieris
elektriķis, 3) rūpniedbas uzņēmumu un iekārtu elektrifikāci"
piešķirot kvalifikāciju - inženieris elektromehāniķis, 4) ra
apa•ra t. ūras konstnuēšta111a un izg.at
• avoša·nas tehnoloģija, pieš.
rot kvalifikāciju - radioinženieris, 5) telefon•a un telegrafa sa
kari, piešķlirot ·kvaliHkācijtu - s.akanu i.nženierits.
Mi·nētās speci.a"lu.tMes māca klātiene:s (dielnas un val· <'3na) no
d•allā. Nek•lāttienes nm:l!alā bez šim o,peciJatlitātēm vēl tiek mācītas
Il specialitātes, ·piešķiirot kva.Ji�ik
l āciju - inženieris mehāniķi�.
inženienis metalurgs un inžentie•ris elektromehāniķis.
Līch 1953. g.adam Mehānibs fakultātē bija vēl šād.ats 5/pe
ci.alHāteG: 1\ vispārīg
· ā mašīnbūvndecība (piJ,aš.a ·prolila
' inženie
ris mehāniķi•s), 2) šķ•iedi1V'ielu rrnehānits.kā teh.n01loģija (t. eksti!·
:Slpecialitāteos i.nž�nieris), 3) ·s ilt tuma enerģooilkla (inženieris sil
tumt-ehniķ!us), 4) 'kūd·r·a5 atnadņiU i7)5trādāšlalrla (k
· ūdras ieguves
mehānizācij:ats inženieri•s), 5) vājstrāvas
• tehnika (p
- la,ša profila
:sakaru inženieris), 6) stii·p·rās strāVIas
• .tehn•h!Qa (pla
1 š
• a profiJo. a in·
ženieris elektriķi•s).
Sīs speci.alillātes Rīgas Politehnisl.ajā instiiūtā atjaunotas,
· s .teh
ņemot to •a,pjomu šaurāku un cj.zilāku, •piemēram, vāj5trāva
nika tiek izversta divā•s spedalitātēs: · radiotehnikā un vadu
·
(telefona un telegrafa) tehnikā.
Mehānikas f.ak.
l ullāte 1957./1958. mācibu gadā shā•dāja ;p€c
3 mācību plān-iem dienas noda!ā (mašīnbūvniecīb.as tehnoloģija,

metalgriešana
1 1s mašīna·s un d.arbarīiki; elektristkās stacijas, tikli
un sistēmas; rūpniecibas uzņēmumu ·un iekārtu elekt6Hkācija),
pēc 4 mācību ptāniem vakatr.a nod·alā (p
• ēc diena� nodalas 1. un
·2. plāna, k
t truēŠlan
r a .un izgatavošanas
· a1ūras k
· on&
. ā arī •radioap.ar
tehnoloģija, teteŗona un telegrafa sakari) un pēc 15 mācību plā
niem neklātienes nod•alā.
Mācību ilgums dienas noda!ā 5 gadi, va
. lkara1 un nekJlātienes
noda!ā 6 gadi. Lidz 1953. gadam fa<kultātē strādāja vēl ·arī pēc
-citiem mācību plāniem atbilstoši PSRS Augstākās izglītī.bas mi
• ultātes izvei·dotajām
nistrijas nomen·klatūras vai arī pašas fak
speci.alitātēm, bet ar 1953. gadu- tikai pēc .PSRS Augstāk
· ās iz
glītības ministrijas plāniem.

Zinātniskās pētniecības darbs
Izcilākais sa<Sniegums pēc zinā-tni·Sikās
•
pētnoiecības darba
plāna ir K. Neilanda disertācijoas darbs, kuca atzinumi. iev·iesti
Liepājas «Sarkanajā metalurgā> un devuši 1lielu ekonomisku
efektu, un A. Vācieša kandidāta dis·ertādi-"tas datnbs «Puarrsonu

i�turība jauna·s konstrukcijoas
. štancēs:o, kla15 teorētilslku pamato
· ū·pnīcā•s praklsē iegūtos paņēmie
rūpnīcā VEF un daud
· zā5 citā.s r
us. dodot iūtamu �konami:>lou efekhu.
l:ocilātkie ār,pus plāna veiktie darbi ir sarakiS.tītās mācību grā
.,atas un noka1sgrāma1ias
• : 1) Mehānükas f.akultātes kolektīva
sara•kstTitā un V. lvanovska rediģētā «Tehniskā rokasgrāmata»,
I (1948. g.) un II (1957. g.), kopā 90 iespiedloksnes; 2) J. Pa
novko, A. Leppika, A. Strēķa sarakstītā mācību g
• rāmata «Mate
riālu pretestības kurss» (1955. g.), 27 iespiedloksnes; 3) A. Lep
pika, V. lvariovska sarakstītā mācību grāmata cMašīnu ele
'!lenti», apmēram 35 iespiedloksnes; 4) /. Panovko SJarakstītais.
zinātnis.kais a.pcerējums
«ÜCHOBh! npnKJJa)I.HOH TeopHH ynpyrHx.
KOJie6aHHil> (1957. g.), 21 iespiedloksne.
S.adarbība tar
; rū.pniecību izpa'lldnisies šādi: Mehāni•kias fakul
tātes 3 katedru (Mašīnu elemeņtl u un mašīnu mehānismu teori
jas katedra, Teorētis:kās mehāntika·s un materiālu prete!Stibas ka
tedra un Vispārī.gās elektrotehnika-s katedra) kole
· ktivs izpro
jektējis Rīgats Vagonu rūpnīoai eksperimentālu stendu elek
triskā vilciena motorvtagonu ratiņu vispusigai 1pārb-audei. Bez.
tam Mašīnu
t alementu
· un mašītnu •mehānismu teorijas katedras.
kolektivs izpnojaktēji•s un Rīga•s Vagonu rūpnīca ,izgatavojusi:
stendu· elektris.kā vilciena motorvagona zobratu pārvada dilša
nas pētīša111a ·i , lietojot r·adioaktīvo incHkatoru (izoltopu) metodi.
MehānUka•s bkJUltātes 'kaltedru ·looilektivs •savus zinātniskās
pētniecības darbus koordinē ar Latvijats PSR Zil nātņu akadē
miju (Enerģētikas un elektrotehnikas institūtu, Mašīnpētniecī
bas institūtu, Fizika-s instiltūtu), PSRS Zinātņu akiatdēmijas <Un
speciāll iem na7.aru institūtiem. Faikultātes docētāji 1pied.a-lās ari
konferencēs un s
• anāksmēs, ko rilko republikas zi:nātfļitskās un
mācību tiestādes, kā arī inženiertehniskā•s biedrīha<S.
Mašīnu elementu un mašī.nu mehānismu teorijas k·atedras
pārstāvji piedalījušies Vissavienības zinātniski tehnits.kajā kon
ferencē, ka·s bijta. veltīta radiaktīvo •izotopu pielietošanaī tautas
saimniecībā un zinātnē (1957. g. aprī!ī M·atskavā), un III Vissa
vienība•s konferenc
. ē, kas bija veltī!·a maš
. īnu berzei un dilšanai
(!958. g. aprī!ī Maskavā).
No 1950. gada pie Teorēti>kās mehāni·ka·s un materlālu pre·
tes·tībaiS l<l
' a1edras darbojas zinātnisloa•is seminārs profesora
J. Panovlko v.adībā. Seminārā, kur a1p15priež a.rī pie kartedras
• atedras kolektīva pic
aizstāvamās kandidātu disertācijas, bez k
dalās arī radniecīgo ikatedru docētāji, kā arī cHu fakultāšu (pie
mēram, Inženierceltniecīb-as) Vla'i .i.nstitūbu (piemēram, Aviācijas
insti-tūta, Lauksaimniecības akadēmijas) pa:sn.iedzēji, kā ari
Lallvija-s PSR Zi.nātņu ·aka·dēmijas zinātniiSkie līdzstrādndeki un
īpnīcu inženieri. Semināros nolasa un apospriež mLnēto iestāžu
1rbinieklu zinātnis:koo un metodiskos da.rbus, kā •a,rī citu zināt
.,.ieku aktuālālkās publikācijas teorēbi:skās mf'hānikas, materiālu

pretestības, elastibas teorijas, būvmehāniokas un citos radniecī
gos jautājumas.

Mehānlkas nodala
lv\ehānikas nodala pēc nodtibināšanas aptver 5 pi.tlciņus:
elektrotehnik
t a·s , mašīnbūvniecības tehnoloģijas, tehnlskās mehā
nikas, siltumtehnikas un kūdras, 'liliaŠĪnmācīb-as pulciņu.
Kā a'ktīvāk.ais nodalā aotzīmējams elektrotehnikaiS pulciņš,
kura biedri izstrād
· āJuši vairākus labus un interesantus tematus,
piemēram, L. Vi·ngris - •Augstsprieguma laboratorijas augst
soprieguma transformatoru sprieguma aug<tākās harmoniskā5
.
un to ieteklme uz oai\lrsišanas s
· priegumu» (1953 .g.),
Kronen
bergs - cAugstfrekvences sakari elektropārvades ļīnijā ar
vairākiem atzarojumiem» (1957. g.) u.c. No siltumtehnikas un
kūdras pulciņa 1950./1951. mācību gadā iz.strādāt.ajiem tema
tiem jāatzīmē studenta T. Kinča darbs «Kurināmā kompleksa
energoķīmiskā izmantošana augstspiediena gāzģeneratoros:o un
studenta Mantinieka referāts «Dizelu barošana».
No autoriem, kuri •ir nodalas biedri, jāmin studenti Staltma
nis, Milūns, Straume u. c.
Aktīvi vadījuši biedrības Mehāni.kas nodajas darbu <locents
K. Tabaks, docents A. Vācietis, vec. 'Pasnied'l.ējJS J. Demants,
aiSistents V. Zars.
Nodalai ciešs satkars ar Rīgas rūpnīcām, kur veikta dala no
<!.inātniskās pētniecības darha un izvērsts šefi.bas darbs.

LABOJUMI UN PAPILDINĀJUMI.
Rakstā
"L. V. U.
INŽENIERCELTNIECĪBAS
FAKULT.ATE 1944/45.-1957/58. g." (iesp. Techn.
Apskatā 27. numurā), pēdējās nodaļas (7 .lpp.)
pilnam virsrakstā jābūt: Studentu zinātniskā bied
rilia - Inženierceltniecilias nodaļa.
No mācfbas spēku saraksta (sk. P. Stuckas
Latvijas valsts universitāte 40 gados (1919.1959. , 233.- 258.lpp.) redzams, ka inženiercelt
niecilias fakultā�ē pie dažādām katedrām darbo
jušies vēl šādi fakultātes darbfbas pārskatā ne
atzfmēti mācfbas spēki: Būvrūpniecfbas katedrā:
doc. K. Menzins un R. Merg1ns, doc.v.1. Vs.
Actipš, vec. pasniedzēji: F. Majevs, Ž. Mēne
sis un asistenti: J. LipipŠ, N. Maļevskis un V.
Sarnoilovs. Architektūras katedrā: vec, pasniedz.
V . Zaļcis. Grahkas katedra: vec. pasniedzēji K.
Baumanis, A. Dubulte, V. Jurāns, Ļ. Meldre,
K. Pūļcis un asistenti: G. Ostenberga un J. Skudra.

JAUNIN ĀJUMIL NOTEKÜDENU TĪRĪSAN AS
AKTIVETO DÜŅU METODE
Dr. -ing. B.P. Skulte, Bostonā, ASV.
IEVADĪJUMS
Aktfvēto dūpu metode notekūdepu tfrīšanā ir
turpat 50 gadu veca un tās attfstfba un lietošanas
iespējas atgādina cilvēka mūža tecējumu. Tās
bērnfbas un jaunfbas gados bija izmēgināti dau
dzi iespējamie tās lietošanas veidi un noteiktas
robežas tās iespējārn. Vēlākajos gados sanitār
inženieros jau bija nodibinājies noteikts uzskats
par šis metodes veiksmi, tāpēc ASV gandriz ik
viena pavalsts ir izdevusi noteiktas vadlīnijas
projektēšanai un būvei. It īpaši pazfstams ir tā
saucamais "desmit pavalstu standarts". -Bet tieši
šie ierobežojumi laikam bijuši tie, kas pēdējos
gadu desmitos vairāk parnudinājuši zinātniekus
un inženierus pievērsties šīs metodes tālākai
teorētiskai izpētīšanai, lai rastu iespējas tās
plašākai un racionālākai lietošanai.
LĪDZŠINĒJĀS METODES TRŪKUMI
Parastās aktivēto dūpu metodes trūkumus var
rezumēt šādā kopsavilkumā: tfrīšanai piemēroti
tikai krietni atšķaidfti notekūdepi. Lfdzšinējā
praksē izrādfjies, ka bioķīmiskā skābekļa patē
ripa (BSP) slodze nevar pārsniegt 35 mārcipas
uz 10 0 0 kb. pēdu baseina, un ka piecu stundu
gaisa iepūšanas laiks ir apmēram mazākais, ko
var droši lietot, ja aerējamās cietvielas var uz
turēt ap 2QOO mg/litrā.

Gaisa iepusanas laika pagarināšanu parasti
uzskata par nesaimniecisku, bet mēginājumi pa
lielināt organisko vielu slodzi, lai paceltu meto
des rentabilitāti, beigušies nesekmfgi, jo radf
juši dūpu sablfvēšanos un prasījuši augstu atpakaļ
atgriezto aktīvēto dūpu daudzumu.
Parastās aktfvēto dūpu metodes vislielākā
problēma ir aerobas (gaisu saturētājas) vides
uzturēšana. Pirmais kritiskais punkts ir gaisa
iepūšanas tanka sākurnā, kur organiskas vielas
sajaucas ar mikroorganismiem, kādēļ ir nepie
ciešam.s maksimāls skābekļa daudzums. Ja šinī
vietā ieplūst par daudz organisko vielu, tad bieži
atgadās, ka, nesk<>toties uz pietiekamu gaisa
pievadi, skābekļa uzpemšana nenotiek, bet sāk
izveidoties anaeroba (bezgaisa) vide, pie kam
tajā pat laikā brfvais gaiss var pat burbuļot aug
Šup. Otra kritiskā vieta ir nosēdināšanas :.)ļ:>_a
seins, kur mikroorganismi turpina metabolizēša
nos. Ja nosēdušās dŪpas savlaicfgi nenovada, tad
šķīdumā esošais skābeklis ātri izlietojas un neka
vējoties rodas anaeroba vide.
TEORETISKIE PĒTĪJUMI
Aktfvēto dūpti metode uzsāka savu uzvaras
gājienu tajā laikā, kad vispārējais automatizāci
jas process tikko sāka ieviesties mūsu dzfvē,
un pilsētu tēviem ļoti iepatikās veids, kur ar
vienu pogas piespiedienu organiskie notekūdepi
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