1570 km gaŗā Latvijas šoseju tikla, un ir
mūsu
šoseju mugurkauls , jo dod zināmā mērā veselas,
noslēgtas šoseju līnijas. Protams, modernai auto
satiksmei tās vairs pilnīgi neatbilst un būtu vienā
otrā vietā pārbūvējamas, dodot tām vecās Šķembu
segas vietā modernu segu, Tas, kā jau teicu, būs

pilnīgi nepiec1esams tad, kad šosejas sāks pii.d:lt
to būvētāju iecerēto uzdevumu, t.i.,būs: ·parstarp
tautiskām magistrālēm Vakar iropas satiksmē ai
Eiropas austrumiem. Cerēaim, ka uz to
nebūs
pārāk ilgi jāgaida.

1954), Valdis Grunte (dz.l928. b.l954) un Leonīds
1rgens (dz.l932.).
Silikātu technologijas katedra: vad. doc. Jūlijs
Eiduks (dz.l904. ļ<.z.k. 1949.), vec.pasniedz.:Ol
ga Maksimova (dz.l925,ļ<.z.k.) un Jānis
Ozolipš
(dz.
1895.,
ļ<.z.k. 1956) un
asist. Hermanis
Paukšs (dz.l926.,b.l95l.).
Red

ĶIMIJAS FAKULTATE
Organizatoriskais un mācību darbs

i944. gad.a oktobra diernās profesons A. Ķešāns sā'ka atj.ali
not fakultātes darbu. Atkāp
• joties hl<rlerieši bija fa:ku.!tāti galīgi
- s sēde n tl kla 1944. ·guda
sapostijluši. P<irmā fa
1 Jkultāt. e
18. no
vembri dekān.a profeoora A. Ķe�āna v. a:dīobā. No agrākiem mā
cību spēkliem lljij,a .palllkuši i2, to skaitā 7 profesori z·inātņu dok·
lori. Sajā ·sēdē uzmeua f·aikultātes pagaidu :darbības plān1u. Ievē
rojot to. ka no speciā.to tehnoloģiju docētājiem neviena nebija,
pielk:rita
Lat. vija<S
Lau.ksaimniecīhas
akadērnijas
profesora
A. !Ģalniņa ierosinājumam - u�ņemt Ķīmijas fakultātes obli
gāto tehnotoģiju skait: ā ķīmisko mežu un celulozes tehnoloģiju
u.n ķīmi<s'ko kūdnas izmantošanas tehnoloģiju, uzaidnot lp<ar mā
cību spēkiem p·rofesonu A. I<:ainiņu un profesoru P. Nomali.
Pēc nep·ieciešamajiem remontiem f.akultātē mācību dar
· bu
uzsāka 1945. gada janvārī, ņemot par pamatu no Maskavas al
sūtītos mācību plānus. Bija paredzētas 2 rnoda)as - ķīmijas no
dala. kas saga-tavotu inženierus ķīmi·� (mācīlbu ilgums 5 ga·
di) un farmācijas noda)a, kas s·agatavotu farmaceitus (mācību
ilg>ums 4 gadi).

o

·L945. gada mai}ā• fakultātes darbība ti'ka paredteta !Ns no
da)ās: 1) teorētiskajā 2) tehn_oloģijas un 3) fa:m_ācijas. T�or�
_
. lllfl<kaciJU - i}Imiķi<>,
!Jis'kā ·rroda)a >a�<atavOJ•a spec<ahstus ar kva
vad. prof. Dr.chem. Alfreds IevipŠ(dz.l897., Dr.
· ženieris ķīmiķis. f,ar
tehnoioģij.aS nod.a)a ar kvalifü· kāciju- in
1938.), docenti: Marjama Nurgalijeva
(dz .1916.)
mācijas nodala izlaida s,peciālistus divos· virzienos: aptieku
un Jānis Sauka
(dz.l9ll.,ķ,z.k. 1947.), vecākie da•nbihlielkus ar 'kvlal• iflikā<Ciju - ķīmiķis ·fanma�eits un farmacei
pasniedzēji: Leokādija Naļ<ele (dz.l92l. beigusi stu lt• sikā<s rŪjpniecības dlarbinieklus ar kva,lnfikāciju- i·nženieris fa•r
dijas 1948.) un Aleksandrs Veiss (dz.l918., b.l946, mac
. akarībā tika ·ieplāno!-aiS 6 }aunas katedras:
, eits. Sa:jā s
ķ.z.k. 1956) un asistenti: Arnis Apsītis (dz.1929., l) AnaI' itiskās ķīmij•as, 2) I<:oloīdķīmijoa.s, 3) i< tikāt u tehno\loģi
b.l954., ļ<.z.k. 1958.), Inga Damburga (dz.l932. }a.s, 4) l(dksnes ņe hn oloģij as, 5) Rūgša. as tehn_oloģrrasun 6) F�r·
par
b.l953.), Anna lesalniece (dz.l92l.,b. 1952, b.asp. mai<oķīmi•skās tehnoloģiojas. P.raktislk.ās farmaciJas katedru
• n Uztur.a un ha d•vie u - par
• p.ar Tiesu · ķīmijas katednu u
de�ja

Neorganiskās un analitiskās ļci'mijas katedra:

•

.

•

S

n

l

u

1957), Edgars Jansons (dz.l929,b.l954,b.asp.l957),
Bioķimi•j!as katedru.
.
Jānis PutnipŠ (dz.l930.,b.l952. ,ļ<. z.k.
1958) un
Fa'kultātes darbība·s ·laikā d.ažas no šim ,paredze!aJam ka
Lija Žagata (dz.l93l.).
.
. s un Fa<rmako
netika lizveiddtas (Rūgšan-as tehnoloģija
tedrām
_

Fizikālās un koloidļ<īmijas katedra: vad. prof.
Dr.chem. Lid1ja
Lie pipa
(dz.1891.); doc. Juris
Balodis (dz.l9ll.' b.l946,
ļ<. z. k. 1956), vec. pa
sniedz. Adolfs Groskaufmanis
(dz.l889, ļ<. z.k.
1958) un asist. Boriss Macejevskis (dz. 1924, b.
1953. ).
Organiskāsļ<īmijas kat. :vad..orof.Dr.chem.Gustavs
Vanags (dz.lB9L, Dr.l932. ), docenti: Valdemārs
Grīnšteins (dz.l9ll.,ļ<.z.k. 1948), Emilija Gudri
niece/Gudrenika, (dz.l920.,b. 1948, ļ<.z.k. 1952)
un Irafda Romadane (dz.l909, ļ<.z.k.) un
asist.:
Evalds Dreimanis (dz.l929.,b. 1953.) un Rasma
Silarāja (dz.l922.).

.

kimi.skās tehnoloģijas). Par iem�stu tam bij.a .a!tiecīgu mācību
pēklu tr u:k�ms un_ laku. {ā! .. nepieti:- a�ā ak iv tāte.. Udz_īgu
· lu de) darbibu neizversa un vetal<a Laüka hka h vi de ta s
a.ps!āk
_
_
· teh·
. s !l'n . rga�m�kas ķimiJ�s
Neorganis'kās ķīmijas .l ehn.oloģij a
.
no]oģi•jas katedras. S.aJa •l<al�ka posma he]a mera VIenas Vai otras
l , wlilbija �ttiecīt:ŗs. m_ā�ību_sp. ks.
ka•tednaos pal9lāvēšanu noteioa ·bas
_
Piemēram, ·pēc •profesora J. I<rustu)sona naves, FIZlkalas ķlmiJaS
katedra, •kuras v.adītājs viņš bija, tika ,apvienota ar l(otoīdķīmi as
katedru. Vēiākā laika posmiī vēt vairā·kas cita·s .katedras tika

� �

s

�

�

� �

�

�

,

�

j

apvienotas.
.
. .
t95t. ·gadā, Farmācijas noda)ai pārejot pie Medicmas msh
akut
�
t
ar
Udz
inājās.
Z
ama'
s
•
k
tūta, ka.t edru •skait�> vēl·vairā·
�
tātē 1957./1958. mācību gadā bij.a 5 :ka1edraiS: N:or·!p�rnskas un
t ītā •js )}rofesors ķimiJoas zm. Dr.
. , V1ad
. edra
artaHtiskās · ķīmij.as 'kat
A; Jeviņš; OrganiS<kās ķīmija•s katedna, vadTitājs profesors ķim.
zin. Dr. G. Vanags; Fiztkālā·s un koioMķīmijoa<s katedra, vadī
tāj.a profesore ķimij.as zin. Dr. L. Liepiņa; Vi!Spārējās ķīmija s
L. O s
•
tehnoloģij1as katedra, v.a·dītāļs docents ķīmijas zin.kand.
o ī.lājs docen�s ķīmijas
povs; .Silhkā;tu telmoloģija.s •klat dra, vad
. āma iai·kla poosmā par fa'kultā-tes de
zin. kand. /. Eiduks. Aiposokat
kāniem darbojās prof. A. ĶeMns (-no 1944. lidz 1945. gadam).
clocente /. Romodane (no 1947. lidz. i948. gadam), profesors
• am), .docente V. Sergejeva
G. Vanags (no 1948. li-dz 1950. gac.l
(no I950. !īdz 1952. l!'adam), docente /. Romodane (1110 1952.
.

_

<

.

Vispārīgās ļ<Īmijas technologijas katedra: vad.
doc. Leomds Os1povs (dz. 1911 . b. 1941."'1< . z.. k.
1955), vec. pasniedz.: Vladimirs Karlivāns
( dz.
1928, b.l951, ļ<.z.k.l958.)un Fricis Ošis(dz.l908,
ļ<.z.k. 1956) un asist.: Fricis AvotipŠ
(dz.l927.
b. l954.), Velta Ebele (dz. 1926, b. 1951, ļ<.z.k.

4

·

jaml ·audzis dnātņu kanttidābu ska•i<ts. '957./1958. mācīlbu gadā
15 mācību �p<ikiem bija zinātņu kandidāta grāds. Aiu;tāvēto
karnd/i.dāta disertāciju s/kaits pa gatdiem ir šā·ds: rio 1947. Hdz
19q5. gadam
8 (ik g,adus . )l'a viernam), 1956. gadā- 4, 1958.
ga<iā- 6.
1957./1958. mācību gadā f,akultāltē bij:a 32 docētāj<i, no tiem
3 profesori ķīmij.as zLil. doktori, 6 docooti ķīm'ijas z.in.ka:Jlldi·dāti,
9 vecāki,e ,paSJiiedZ
' ēji (8 ķīmijas zin.·kandidāti) un 14 asiiStenti·
{ 1 ķīmija•s zin. kandidāts).
Pēc speciali.tātem docētāji sadalās šād
. i: neorgani<sl<ās un
a<naI· itiskās ķīmi•jas noz.arē- 10, organiskās ķīrr(!.j.as nozarē 6, fizi·kāl·ās ķīmijas noza·rē - 4, sili•kātu tehnoloģij:aiS novarē ..;.
5 u.n vispā<rējā ķīmijas te-hnoloģijā - 7.
Student
l u kopskaits 1957./1958. gadā bija 296. Pa •specialitā
tēm tie sadalījā1s Šā<Oi: ķīmijas specia.litātē- 113, koksnes ķīmi
jas tehnoloģijā - 47, si'likātu tehooloģijā - 85, ķīmij-as tehno
loģijā - 28 un valk·a<ra noda)ā (ķīmij;as ·lehnoloģ1ijā) - 23. Va·
kana nodala fa
• kulHi:tē nodibināta, .s·ālkot ar 1957./1958. mācību
gadu. 1945. gadā, .sākot ar Il kursu. par.alēli stUJdent
i u plūsmai,
kur mācīLas notiik>a latviešu va.lodā, i-zveidota <arī· studentu
plūsma ·aT mācīb
< ām <kriwu v.atodā. 1957./1958. mācību (lladil
· ntu plū•sma ir koksnes ķīmijtas tehnoloģijas
viena krievu stu M
s,pecialii�·ātē (IV •kurss).
Uzņemamo stude,nru sag'a!avotība, sā.kot .a·r pēokana gadi· em,
ir au(l!U&i. Lietā mērā to arī ieltekmēj+s konkurss. Lidz 1950. ga
dam konkurnia f�'ktiski nebij-a, bet 1957. g1adā uz 45 vietām bija
iesniegti 135 pieteikumi.
Apskla-tāmā I.aika 1posmā f·aktJ!tāte sag.atavojusi 661 speciālis
tu.Beigušo sl<la.itu pa ga<diem un <spedi·ali·tātēm ilustrē 'šāda la·
bula.

-

L*V*U'*ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 1944)45.- 1957/SS.g.
Noslēdzot L. V. U. technisko fakultāšu darbĪbas
pārskatu seriju par laiku pēc II pasaules
kaŗa,
sniedzam ļci'mijas fakultātes pārskatu. Tāpat
kā
iepriekš, lai pilnīgāk rādītu gaisotni, kādā mūsu
zinātniekiem dzimtenētagad jāstrādā pārskatu pār
spriežam tieši tādu, kāds tas ir grāmatā "Pētera
Stuckas Latvijas Valsts Universitāte 40 gados (l919
-1959.)." Gr āmata esot kolektīvs darbs, ko veiku�
ši dekāni un katedru vadītāji ar saviem līdzstrād
niekiem
1957./58.
mācīhas gadā. ļ(īmijas fa
kultātes pārstāvis redakcijas kolēgijā bijis
prof.
Dr.chem. G. Vanags.
Atjaunojot fakultātes darbīhu 1944.g. rudenī ļci'
mijas fakultātē no vecajiem mācīhas spēkiem pa
likuši daudz vairāk, nekā jebkuŗā citā fakultātē,
- kopā 12, no tiem' ·7 profesori. No šiem 12 1957./
58.g.mācīhas spēku sarakstos atrodami
tikai 2
profesori ( Ie v ip Š un Vanags) un 2 docenti (Eiduks
un Sauka). Par 5 profesoriem pārskatā zipots, kā
mirušiem. Zinātniskās pētniecĪbas darba pārskatā
vēl atrodam zipas par doc. N. Brakša pētījumiem,
bet vipa vārds vairs nav atrodams mācibas spē
ku sarakstā. Kas bijuši pārējie 2 palicēji, par to
grāmatā nav zipu. No citas puses gan ir zināms,
ka doc. A. Cīrulis ir 1948.g. deportēts(Sk. TA 24,
23.lpp. ). Dīvainā kārtā fakultātes pārskatā, dekā
nu sarakstā trŪkst zipu par to, kas šo amatu ie
pēmis 1946.-194 7.g.
Pēc kopējā L. V. U.mācīhas spēku saraksta re
dzams, ka 1957./58. māc. gadā ļci'mijas
fakultātē
bijis šāds mācīhas spēku sastāvs:

līdz 1956. gadam), docente E. Gudriniece (sākot ar 1956. gadu).
Profesoru -sk aits fall<nJI.tātē sUprL .samazinājies, jo kopš 1944. gada
5 .profesori ir miruši· (J. KillUIStiņsons, E. Svia"l· ov.sl<iios, J:. Maizīte,
A. Ķešāns un P. l(alniņš). 1944./!.945. mādtbu ga<dā, loa.i palieli·
nābu mācību sjl'ilku sk<iLtu, tika piekomandēti 4 docētāji no ci
tām republikilm. Pieaugot studentu skaitam, mācību spektts pa
kāpeni·ski sagata·voj'a no fakultāti beigušajiem.Sai laikā ievēro-
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Lai patĪidzētu iestādēm un r
· ŪpniecībaiS uzņēmumiem, 1950.
gadā !pie f.a.kultātes nodibi;nāta Analiliskā laboratorija, kas
· h
dar.a dažād·as analizes, eks.pertīzes, sniedz konsultācijas.
Fakultātes mācību plāni, ņemot vērā izlaižamo &
• peciātis.tu
kvaliftkācij•u, vairāokkārt grozī!oi. Sākumā fa!ouhtātei bija trīs no
da)as. kas gatavoja ķīmiķiUs tehnolO(l!US (-koksne<S tehnoloģijā,
silikātu tehnotoģijā un el:ektroķī<mijā) un ķīmiķus farmaceit.us.
Saoka:rā a
• r 'farmacijas noda)as nodošanu Rī·gas Medi�īnas insti
tūtam 1951. gadā bija ·pēdēja�s la.rma�eitu izlaidums. Ar 1952.
gadu pārtrwuca gatavot arī :speciāli·siUus elektroķīmijā. l(ok.snes
ķĪimijas tehnoloģijas un siliokātu tehnoloģijas speciatitātes stu
dentl.IIS 1957. ·gada r�denī neuzņēma.Ud'Z·ado;;peciālistu ga.tavo
šana koksnes ķimijas tehnoioģijā tiks 'Pār.traul4ta, sākot ar
1959./1960. mācību gadu un vēiāl k arī !Silikātu tehnoloģijas no
za•rē. So nozaru Hkvidēšana ISaistīta ar pia
. šāka profila speciā
listu (kvalifikācija «inženieris ķīmiķis tehnologs>) ga1ba<vošanu.
Agrāikie mācību ptān
. i Jparedzēj.a Joti šauru special\ozāciju. Pie
mēram, silikātu tehrioloģijas stud
. enti vēt specia<tizējā·s sai.s!viiel<!!
tehnoloģijā, kerami.kas vai sükla tehnoloģi.jā. Jaunajos plašāka
· ma.zālk s
profilla mācīhu plānos <samaz·ināt·as
• varīgās un šaurās
speciālās disciptīnas. Uz to rēķina palietināts stundu skaits
pamatpriekiimetos, piemēram, ķī.mijā u. c. Tālāk mācību procesā
(IV, V loursā) sbUJd·ents ie)}a.zīstas ar vairākām tehnotoģijām.
Sipecia1izāci.ju tas iegi1st arodnieci-skā<s •p<rak
i sēs, speciāiās labo
ratorijās un strādājo� di•plom)}rojektu V · a i darbu. Tādā kārtā iz·
veidojas neorgarnisl<ās tehnoioģijas un organiskās tehnotoģijas
novii l'IZieni.

Sakarā a
• ā arī pār
. r politehnizācij<u 1957./1958. mācīlbu gad
veidoti mācību plā
• ni, pēc <kuriem sagab
· avoja so,peciāHstus ar
kV<a•Hfikāciju - ķī.miķis, ķīmi}as skolotājs vfdusskolā. Uz.mazāk
svarīgu teorētisku priekšmetu rēķina šeit a•rī ieviesti vispārējie
tehniskie .priekšmeti, piemēram, mašīnbūvniecības rasēšana,
tehniskiī mehānika, ma·šīnu elementi un ķīmijas tehnologija.
Lidz III kunsam kā ķīmij<aLS, tā arī tehnoloģijaiS novirzienam lie
la da)a
- priekšmetu ir kopēji, atšķirība ir ti<kai stundu skaita
ziņā. Sie priekšmeti iT 1) augstā!<ā matemātika, 2) fizüka.

3) neorganis.kā ķĪimij• a, 4) onganlSkā ķīmĪjlaĻ 5) ana-li'tilskā ķīmija.
6) H�nkālā ķīmija, 7) kotoīdķīmija, 8) tehni·skā r
· asēšana, 9) ma
šīnu elementi, 10) vrspārējā .tehnotoģij.a, Il) ķīmis
• kās
i rū·pniecī·
bas procesi un ap
• ar
< ā
- ti. Pēc jaunajiem tehnologu p.lāniem !ī.dz
IV •kufSi am nekād
1 as diferencēšanas nav. Studerlti a·pgūst šādas
disciplīn.as (bez jau minētajām): 1) tēlotāj.u ģeo<metriju, 2) ma
<
teriālu ·pretestību, 3) būvniecīl:>as un ·sanitārās tehni·kas .pama
tu·s, 4) lkristatografiju un min
r era.loģiju, 5) radioķīmiju, 6) elek
trotehnillou, 7) siltumtehni•ku, 8) teorētisko mehāniikn.t, 9) drošī
l:>aiS tehniku, 10) ķīmüsll<iās rüponiecības aut0ll1!al!izāciju un k
· on
troli, Il) ķ>milskās rūpniecības
• ekonomiku un plāno&anlu. Sākot
ar IV un V ku·rsu, notiek dalīšanās neorganiskās ķīmija
· s tehno
loģij.as un organiskās ķīmijas
· tehnoloģijas nQVirzienos. Abos
šajos <noV11rzieniOS ir paredzētas vai.rāokas tehno!oģijia.s. Noor.g.anis·
kā.s ķtmijaS
L tehndl'oģi•jals novirzieniī !plaredzē!JaiS 1 l ISilJ ilkātu tehno
..
loģij.a, 2) etekrtroķīmi.skās �i1p<niecibrus tehnoloģl]•a, 3) neorga
nislko pama!lovielu tehnoloģija. Organiskās ķīmijas tehno)oģijas
novirzieniī pared.zētas 1) augstmolekuiāro V1ielu ķīmiijas tehno·
loģija, 2) šķiedrvieiu ķīmijas tehnoloģija, 3) organiskās sintē
zes tehnoloģija.

. tavos speciā
Ja·unie plašāka profita
. mācību plāni l·abāk sa:ga
listus, ·pieskaņojdt tos vairāk Padomju Latvijas ķīmisk
o ās rūpnie
cības specifikai.

Zinātniskās pētniecības darbs

Fakultātes zinātniskā.s .pētnieclbas darb
· s
tedrās.

!·iek

venkts

ka

Neorganiskās un analitlsklis ķīmijas katedras zinātniskās
pēbniecības darbs· noritēja gahvenokā:r! 3 virzienos: 1) jaunu bo
rātu sintēz� un to īpašīb11 .pffiīšanā, 2) mel<llējumos pēc jauniem
reaģentiem un anatīzes metodēm, 3) kristalograliska un rentgc
nografiska rakstur.a darhu veik
• ša·nā. Borskāhes sā)u pētīšana
bija ievērojamā mērā atpaHkusi. Lai risinātu jautājumus par
. <r He�Liem
bora iegüšanu no tādām •izejvielām, kur borāti ir kopā a
daudrumiem citu sālu, bija nepiedešams lab.i pārzināt borātu
īpaši'bas
. . Profesors A. Ķešāns •kopā ar IS!aviem 'līdzstrādniekiem
sintereja lprāVIU skaitu vēt Hd.z šim nepazīstamu borātu un no,
skaid
. roja to ī-pašī<bas. Sie pētīj1umi rādīja, <ka bors, !āpat kā sLtī
cijs, veido lielu skaitu dažādu poliborātu, pie tam bora atomu
sl<ilii'k borāba anjonā var ·sv&rstī1ies no 1 .tīdz 20 un V<airāk.
Labāklas sisilematizācija
· ·s un •lie!lāk:
· as uzska.tāmibaiS dē) profesors
A. -Ķešāns ieteica jau'!Vu racionālu borātu n01penklatūru.

Profeso�s A . Tevi(IŠ kopā ar saviem līdzstrādniekiem veicis
iielāklu s/kaitu analitiska rakstura darbu. Stanp tiem sv·a.rīga. no
zīme ir pētījwm.iem <par -nā.lrija tetrafenul'borāta lietošanu kāl•ija,
t·al.ti•j·a, •amonija ·Lin d•ažu amīnu not·e iki>an · a i.
Rentgenografiskā rak
. stura da•rbi saistās galvenokārt ar asi·
metriskās metodes tālā·ku izveidošanu. Daudzu ga•du pieredze
rād
· īju•si, l, <Ja snmrp ci;!ā<m · r ntg en o g-rafisk.ajii m ·metodēm ta ir vis
precīzakā un ērtākā. Vairākos darbos •parādītas šis metodes lie
tošanas iespējas precīzu režģa konstantu notei-kšanai arī zemas
simetrijas kristaiiem, kā, piemēram, mo n o k līniem un t riklīnie m
Dau-dzu Rad u lailkā š aj jautājumā uzkrātais materiāts sako
pots a
· tsevišķā monogra f ij ā Vcikti• danbi dažiid•u vielu mono
hitstaiu a•udzē<ša•nā •u.n to . k ri < ; talogr a fiskajā •un renltgenografis
kajā ·rali<ts'luroš•anii.
Pētn
• iecības •darbā kai.edrai ir izvci·dojušie s sakari k
· ā ar citu
savienoto rl'J U blil<iu, tā a rī aT ārzemju zināt.niclkiem. Zinātni· skiis
pētniecības darbā katedra cieši sadarbojusies ar Latvijas PSR
Zinātņu akadēmijas Ķīmijas in Sti t ūtu. K akdr a s darbinieki pu
lic ēj • u ši a•pmēram 60 darbus.
Organiskās ķīmijas katedrā prof<·>ora Dr. G. Vanaŗŗa v is pā
rējā vad
• ībā plaši .pētHi •beta dikctoni, s vi š ķ i indandions-1,3
u·n tā atvasiniij-u.mi. No šis grJI;>as sav i
j ic m vi·slielāko in
teresi kā · k o t i s ki, ta . prakti ski modi·n<1
2-nitroind·andi
on.s-1,3. Teorētiski tas inl<-rcsants ar to. k•a var eksis!čt 3
tau tomcrā s formii<s, prak
• tiski- kā v[·rtigs re aģcnts un i zejv iela
d•aud
. zu j•aunu
soi·ntēzc·i.
2-nihoinda
· •ndionu-1.3
lsavienoj'Jmu
ovar lietot d<ažād
, u OJ<min.u at·da·lišana
. i un idM if ic
· ēša na i Tas
dod vairākas ral ks t
gas specifiskas r k ij s ar formatMhīdu
(E. V an ga), hid•razīnu, antipirin•u. pirolīnu, indoliem, karbn
zoiu <u. c. (M. Mackanova). Nitroi•nd:anc
· tiom viegli kodenl;i'jJs
ar bcnzhidroiu wn līdzīgiem hirlroliem. Siirmu iel!,;kmē šie kon
densāci ias orodukti atšk<:'l f t ls k ii bi U·n dod atticcĪ!lU nitrometil-
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SaVlieno)umu ( «nitromcti•:ī•šuna•> reakcij u • ) . Niiroindandions 1111
anhidro-bis-indandions j eb bi•ndons tiek laisti piirdoša-nā l<a r<'·
aģenti ( « Upea> ) . Abus tos rādīja a.rī VisiJia•saules izstādē Bri·
se!ē 1958. gadā . .Materiāli par nitroindandionu sakopoti mono·
gnafioja «HHTJlOHHJlaHJUIOII>, •kas iznāku.si - 1954. ·g ada.
Pētīti arī citi nitrēti beta diketoni: dkloheksandioni, perinaft·
in.d.a nd ions •U. c. (E. Gu-drin iece, 0. Nei la.hdiS, E. Dreima·n is) .
Sulfurējot lndandionu .ar dioksans.ulfotrioksidu
(vēlāk a·rī a r
s.ērskā·bi u n etiķskābes anhidridu ) , E. Gudriniece ieguvusi k a
iorl•nrlionmonosu lfoskii<bi, t ā arī disulfoskābi. Tāpat sekmigi
sulfurēti arī citi beta diketoni. To sulfoskāb�s lidz šim nebija
pazi·siamas.
Nitroindandions ir specifisks -reaģents uz m·ami•ni>fenolu un
p·ami.nosa!HcīlS:kābi IE. Lu·kevir.sl
Da r.bojoties ar amonqa aceillu un .ledusetiķs.kiHl.i uz . feni!·
indi!ndionu, iegūts tā •imīns. Līdzī·gos arpstā•kļos trīsindandions,
fenildļindatHdion Hmetān:s, kā arī arili'deri in.da.nd;ioni dod policik·.
liskus .1piridīna ·atvasinājumus. Tā viegli sln!lezējamas vjelas a·<
3>lik•a•loīd.iem J!>drtīgu s.k.etevu (J. F·reimruniJS. Ģ. Zaķis, G. Du.burs,
E. S t a ri kevi č a , E, Grēns) .
E . Gudrfniece u n 0 . Neilands atraduši jalllnu, interesalihJ
beta diketonu -atva•s inājumu grupu - jodonij·a savienojumus�.
E. Gudriniece ir plašāk •pētījusi hlormetilēša•naiS reakciju , 1 � 1
iegūtu j-au,nus augšanas sfiimulatorus.
Sintez'ēti vairā•ki aminoi.ndandioni (A. Areils, R. Sila.rāja) .
rio •kuriem dažiem ir ·i <Zteikta fizioloģisl<a ·ieidarbība.
Medicīnā kā asins a·nUkoa•gul ants jau ieviesies fenilindan·
dions ( «feni•līns•) . Kā. vērtī•gs līdzeklis ·k aitī gu grauzēj!ll aplkaro·
'
š anai •ievieša•s dlifenilacetilindandions. E. Gudrin iece ·piedaliju·
sies med.i·crn iSka preparāta - furacilīna sintēzē un ieviešana
pra.ksē. Rī-gas Dīzeļu rū:pnīca;i izstrā·dHa sHi•konu r-a žošanas
mevode •un iz•gataovots no/teikts da•udzoums šis vielas (E. Guod·ri·
niece, E. Lukevks) .
Profesors D.r. P. Kalniņš ir pla šālk pētīji·s keto-enoltautome·
riju, sevišķī acetetiķestera ·tautomeriju, kā ari indandiona un
acetona kon·densācijas produktus; devis va•irākas ligni•na modei·
si·rltēzes un okopā ar S. Hi·llenu pētījis tā saukto «Laogenl:ieka
vielu».
Docents V. Grinšleins ir noskaidroj-is, ka poli·ploidās Datura
straumoniuma formās ir ·paaugstināts alkaloīdu saturs, pētīj i5 ·
C Vlitamina bio:S•intēzi augos un šis smtēzes mehāni&mlll, Pētīta
vielu tube�lostaliskās akti.v itātes afika.riba no stmkVūras, un
sintezētas jaunas tuberkulostatiskas vielas benzofurāna un cilin•
karbonskābju hidrazidu ·grwpā. No pēdējās grupas vielām ciān·
atiķskābes hi•drazīdu ja.u !Lieto lolīonilslloa jā pnak!Sē.
Docente !. Romodane, p ētījot aromātisko ogjūdeņražu alkilē·
šanu katalizatora bora trifluorida klātienē, . atradusi nosacīju·
mus, kā ar .t.abiem i.znākumiem iegūt alkī-lnaftalīonus, a·l•kildileni·
lus un a· lkīlbenzolus. Sīs viela1s praktiski lieto rūpniecībā, piemē·
ram, elī!lbenzolu, izopmpīlbeoz.olu, izobutīlbenzolou un izoamjl·
benzolou, Ikā arī monoalkīlnaftalīnus un dia lkīlona,ftalīnus un di·
foni'lus. Da·rbi cieši saistīVi ar PSRS Zinātņu akadērnij-315 Naftas
instilūta tematiku, ko vada aka·dēmiķis A . Topčijevs. Par darba
rezultāHem L Romodane ziņojusi Naftas i-n'Stitūta koldkwijā , kur
tie -novērtēti pozitīvli.
Oŗganiskās ķīmija•s katedra sadarbojas ar dažiem Latvij-as
PSR Zinātņu akadēmijas institūtiem (•katedras darba tema-tika
sa·skaņota ar Onga•niSkās sintoēzes ·i nstitūtu)., ar, Maskava�,
Va-lsts 'llniversitātes Ķīmnj as f.a•loujtāti, ar PSRS Zinālņu aka-dē··
m iju , atr ku ru lkoo�di.nēta p:roblēma cĶirn�kās stnukitüras, kinē·
tikas un -reak.cijas spējas teor ij ā ». Kopī·gi aor PSRS Zinātņ1,1 al<a·
dēmija's Elementongānisko savienoj1umu institūtu tiek pētīta
problēm·a fpar indand•iona atvasinājumu tautorneriju. Katedra

sada'!1bojas arī ar Ļeņingra.das TehnalioģiSikā institūta Or.g ā·

nisko k rās..,.ielu teh,noloģijas lkatedr.u, ar Ļeņilngradas Valsts pe·
dagoģiskā imstitūta Orgā.niSikās ķīmijas J<atedru, aor Ļeņing.ra
das Asins pārliešanas institūVu, ar V issav'iooīb as 31ll gfll a·izsa r·
dzīb aJS i n stitūt u ( Ļeņ m gra d ā ) .
Organi7!ētas 2 konferences Rīgā: 1952. gada 26. u n 27. de·
cembrī cPar nit ro >n dan.d i011 a ķīmijas jaoutājumiem» un 1957.
gadā n o 28. februār.a !īdz 2. martam cPar beta diketonu tauta·
meriju un reakcijas spēju ».
Katedras locekli piedalījušies daudzās konferencēs gan
kā daHbnieki n ovērotāji (•a·rī ā.nremēs, piem., E. Gudrin iece Ce·
hosloyalkfi•j ā ) , g.a n a ktīvi uzstājoties ar relerātiem.
Flzlkālās ķīmij as katedra laikā no 1944. !īdz 1 958. gadam
pub l icējlu.si •aprnēram 30 zinātnislous da-roliS, k a s galovenokārt
attiecas uz cietu vielu un erektrolitu ūdens šķī.dumu savsta:rpēju
iedaoŗbī-!Ya•s procesu klimē!Uku un s�atioku. Siem darbiem ir teorē·
tislos raksturs. V ar a tzimē t šād>Us pam a trez ultā.t'\J s.
Nosk a•id rot s · anitājums pa�r elektrolitu adsonbdijas uz aktivē
tas bezlpetnu og es tpakja!Ušanos ķīmiskiem un fāzu Hdzsvara li·
kumiem·. Atrasta llovantita.tīva sa.kariba staqp jonu a.pma iņ as lie·
lumu un tādliem parametrtiem kā skābek ļ a parciālo spiedienu,

/

·elektroliliu konc�ntrāciju, vide� p_H_,

6

tem_peratūru.

Atrasts, oka elektralltu sorbclja uz met&l:u (AI, Fe) hidroksī·
diem ir atkarīga no šo 19Drbenllu dažAdu modifikādiju ll.eLpisklem
režģiem.
Ronstatēta iespēja iegilt metala (Ag) plānu kārtiņu uz akt-i ·
vētas ogl es virsmas, un ·dabOta elektro!itu sorbciJa uz met-ala
virsm815.
Iegūti intere513llti dati par alumlnlja bā2lskajāan sālīm. Tām
ir spēja !iJIO�merizē ties ūdens �ķl'dumos. Konstatētas pH robežas,
kurās ir stabilas to dažādās folliTl as, ·uzņemU ·a bsorbcijas spektri
tuvajā inkasa-�.najā da'!ā. Atrasts, ·ka cietā veidā ahlmīnija
bāziskiils sālis rw al ā s kā stikli!, kas lumlnes.cē, ja tos 34JS\aro ar
ultravioleto garismu.

·

Atrasts, 4<a nešķīstOO«em metalu oksfdēšm a 9 produktiem
elektroHtru šķidumos ir elekt-rls.ks lidlņš; tam liela nozīme koro·

zijas procesu aiz.kavēšanā.

Izstrādāta metode omi9kās prdtestibBJS. no teikš ana i aizsarg·
kārti1;1ā, kas rooa·S, metalarn korod!j ot. Sls jau tājum s ir nozī·
mīgs
teonijā opar metalu aizsaorgābnu.
.
Gadījumiem, lkad augsti ·disp ersā stiivoklī meta ls šķīst ūdeni,
·izstri>dāta šķi$an a·s btdTidu ieori;a un iegu ts krnētiskais pamat·
vieriādoj.ums reakcijai meta•ls - ū de n s .

Atrasts, ka hlclrētarn •alumīnija jonam ir anomālas· polaro·
graliskās i'p.ašlbaiS. Dots šī jona iiZlā.d es meh ā111ij s ms .
.
Katedra ·u ztur pastāYīgus sa•karus ar L·a tvijas PSR Zinā.t ņu
a•ka,dēmi·j as Ķīmijas instibütu, koordinējdt a r to •darbus metahu
korozijaiS pē!īošanā. Katedmai ir ipastāvīgi sa•ka•ri ·arī �r citām
PSRS zinātniskajām iestādēm (PSRS Zinātņu a ka dēmijas Fizi·
kālās ķīmijas institūts, Mendeļejeva ķīmiskās tehnoloģijas insti
tiilta Fizikā lās un Koloīodķimij as lkated-ras, Maskavas Valsts uni·
vensitātes Fizilklā lās un Vispā ri·gās ķīmlijaa katedr.a:s ) . l(ated�as
darbinieki (profesore Dr. L. Lieplņa) vairākas reiz es referējuši
PSRS Zinātņu aka·dēmnjas Fi>Zi'k ālās ķīmijas liulstitūtā (va.dītājs
akadēmiķis Dubiņins) , kolokvijos, piedalījušies konferencēs (ko·
rozijas jautājumos ) . 1 956. gadā ·profesore Dr. L.. Lie-pi·ņa pieda·
lījusies franČIU lizikoķīmiķu kongresā (Palfizē) , kur nO!hasijusi
referāliu par virsmas reakcijām.
Katedras darbinieki. reg1Uiāri sniedz 1konsultāci•j as fi'l ikālās
ķīmijas, 'koloīdķīmijas, elektooķīmij·a·s un f.iz·ikoķīmÜ)S�s aliJa·lizes
j atitājumos. Veikti .a-ri nelieli rū.pniecības uzdevumi.
Silikātu tehnoloģijas katedras zinātniskais da�bs no 1 945,
g.a da !īdz šim la•ikam -docenta J. Eiduka va•dnbā •a.ttīstījies vai·
rākos pētīšanas virzienos. No tiem sva.rī-gākie h šādi: 1) rnāli
un to izs!orā dāju m i ; 13 iJIUb!ikācijas (docents J. E-ilduks, E. Frei·
denfelds, J. Ozoliņš, 0. Ma·kJsi.mov.a, J. B i ndars ) ; 2) glazūras un
emaljas, 14 publikādi·j as (J. Eiclu·k1s, 0. Maksimova , A. Ieos-al·
niece, P. Paukšs, J<. Zēberga, V. Reine, U. Sedmalis, V. S kuj a ,
R . Lina bergs, L. Platā, U. Upenieks) ; 3) keramisko d-i.eleki'l'iķu
sistēmas, 6 iJIUblikācijas (E. Frei•denfelds, A. Apsītis, 0. Mal<.si·
mova ) ; 4 ) smiltios, 3 ,prubt;ilkācijas (J. Eiduolos) ; 5) ģipši un to
saistiš-ams p a.!ēninātāj i , 7 •publi•kācijas (J. Eiduks, E. Freiden
felds, J. O.zoliņš) ; 6) a.pdedzinābu dolornītu· •lietošana silikātķie
ģeļou izgatavošan a i , 3 publi-kācijas (J. Ozol:i•ņš, J. Ei-duks) ;
7) ..,.ietēj ās saistvielas, 7 publikācijas (E. Freidenfelds, J. Ei·
d•uks, U. Sedmali•s) .
Pēc Latvijas nozīrnigāko mā·lu vi•s.pusīgas izpētīšana-s no·
skaidrots, ka daži māli n1oderigi ldinkeru un a·k1meņmasas izsbrā·
dāj1u:mu , keramz�la un šūnkeramükrus i<Zstrā.dājumu ražošanai.
Uz minēlto pētījumu reZJUitātu bāz·es tieik organizēta attiecīgo
izstrādājumu ražošana.
Sākot a r 1952. ga•d.u, lkatedrā !plaši izv-ērsuMes pētījumi par
vliegli okūiStošām bezsvi.na gl•aa: ūrām un emaljārn. Noskaidrotas
vispārējās l:i'kumsa;karības, .kas ja·uj i·zvēlēties optimālo ķīmisko
sastāvu, izejYiel-3115, v·i slabā·kos i·zg.ata:v ošanas 1paņēmienus a.ugst
vērtīgu. glazHu vai emaljetu i.zstrā,dājumu ·i2gatavošanai ar j au
1epriekš ·zionāmām Tpašībārn no izejvielām, klunu sastāvā nav
svina ņn bora sa'V1ienojumu. Dažas bezs.vina un bezblo�ra glazü
ras ievie5tas Latvijas PSR podniecības un fajansa ·rüpniecibā.
Patlaban ievieš bezbora em a l ja s em a ljētu čug1un.a �strā·dājumu
ražošanā. IZ!Silrā.dātas j·auna tiopa - ar fos.fā\oiem miglinātas
glazūra•s būvkeramilkai.
A r 1954. g.adu uzsā•kti run tu�pmāk ·p!l•aši i2vērsti pētījumi par
kera•misk·iern dielelktriķiem. Pētijot kalpā all' Fi'liokas On matemāti·
kas fakultātes D ielektriķu laboratoriju Ti02 satruroš·as si·stēmas,
vei·klti 'kompleksi pētījurnli', nosa1kot f·i'likā·li ķīmiskās, keramilslkā;s
un dielek1ri.skās �Jll3šibas, Ik!ā ari &bruk<!ū'!1u. Nookla·idrotas cieto
šķīd,umu eksistences ·robežaiS un gahreno dielektris-ka p.a.rJ!rne!ru
atkariba ·no ISatStāva, piedevu un tehnoloģiskā režima maiņām.
Dažus S<aostāvm; V>ar .rekomendēt .rū·pniecūbai.
Noskaidrota-s mūsu tīrāloo , t. .s. b&l1o ISIDi'IŠIU īpašioas un kva·
litātes uzlabošanas iespēļ as. Labā•kie rezultāti (Fe.Os satura sa·
mazinlišana 1Hdz 0 ,02"/o) tika iegūti·, a·p15•t nādāojot ši� smiltis ar
h idromehā111 i1Sko p•a ņēmienu. Pama.tojoties uz šiern ·pētījumiem, i r
iespējarns smalkkeramikas un stikla rūpnīcas apgādāt ar
vietējām smiltīm un i·:ubelgt to •ieveša•nu.
Pētīts a-pded'Z ināta ģlpša fāzu sastāvs •atkarībā no a1ūdeņo
šalfas lal)lstākliem. Sī·kā·k lr 'nosk>a hdrotas CaSO• . aq formas un to

�p,a šības, ·!iel3115 stiprības aopdedzināta ģli·pša ( a r •ga riem saistī·
šanā5 laikiem) iegūšanas, kā a•ri visi·zdevi-gā.ko ģipša saistīša·
nās lail<!u palēninātāju izgatavošanas a·iJISI.ā·kji.
S i•steimātis.kos pētīju,mos i r 1pierā-dīts, .ka ·v.ietējos apdedzinā·
tos dolomī!JU:s ar dažām piedevām var lietot si!likāilll ķieģelu ra·
žošanai. Noskaid-rots radušos savienojumu ·sa•stāvs un lizikā l i
mehā.nisko īpašī!Yu allkarība n o sastāva. Pētīša111 a s reZJultātus tu
v ākaj ā laikā .pa redzēts i eviest rūpniecībā.
Vairākos darbos noskaid·oots, ka no vietējām izejvielām dO!lomītmerģelja un rūopniecības atkriliumiem (•sā.rņiem, pelniem,
lignofosloģipša) vair iegūt vērtīgas V·ietējas j.aVlU saistvielas, kas
dajēji var allzstāt tPOrliandcemelitJu.
Katedra, veicot savus pētījumus, cieši sadarbojas ar vai rā·
kiem Latvij,rus PSR Zinātņu akaodemijas i:n.stitütiem, it īpaši Ķi·
mij a•s i.nstituta Silikātu ķīmi•j as laboratoriju, ar dažādām iestā
dēm ·gan repubHkā , gan ā·rpus tās, tpiemēram, Ki•j evas TSP por·
celānil·fajansa un stilkla pārv.a ldes Zinātnis.kās pētniecīob as la·
boratoriju, a r orū•pnīcām (Rī•gas ·porcelāna un fajansa fabriku,
Rīgas cSarkaono metalistu», Dņepropetrovskas čuguna ema l jē·
šanas fabriku cDņeprojib 'U. c.) , ;pārvaMlēm u tt .
Katedra ir IS'adarboj usies arī ar dažiem sa:vas nozares centrā·
!iem vadošiem vi'nātniskiem institūtiem, piemēram, PSRS Zi·
n ā t ņ u aokadēmijas Silikātu ķīmijas institūtu, a·kadēmiķa Jofes
Pusvadītāju insti tūt u , FIAN ( prof. Skanavi) u. c.
K3J!c.dras. .lacekļ i vairākās zionātniskā•s •k01111ferencēs nolasījuši
referā1us, izdarīju.ši daudZ>as an.a! izes un elospertīzeos.
Vlspārigās · ķīmijas tehnoloģijas katedrā ievēroja!)liilloie zi·
nātniskās pēlmli<:JCī:bas odanbi 'S'a-istīti •ar neorganiskās un orga·
nis)<ās ķīmij31S iehnoloģij•u.
ProJesms A ., Jeui�<š un vec. ·pa•5niad.zējs F. Ošis veikuši· inte·
r$antus pētījumus 1Jl13•r .dažā•du .t.akij-a l�runbonāo\la mod·ifi'kāciju
iegūšanu ·karbonizācijas cejā no J<Ja.Ioija hi•drokiS·ī da šķīdumiem.
lz•pē\iltas mākslīgi iegūta kalcija ka•r-bonāta modilikāciju
ipašības u.n to ·rašanāiS nosa'Cijum i .
Pirmo .reizi Hteratū·rā -doti norādiju,mi, okā jāvada lkarbonizā·
cija, lai iegūtu gulsnēto kritu ar noteiktiem tehniskiem rādītā·
j iem.
Profesora A . Ieuiņa un docenta L. Osipoua i lggaodīgo pētī·
j·umu reZJU!tāltā .noSkai-drota ie�pēja iegūt nātrij•a hi·droksīodlu no
nātrijoa hlorrda termi�lkā ceļā.
. Izpētīta nātrija nitrā·ta termiska disociācij3' šāau oksīdu
kilātbūtll'ē: CaO, MgO, Al203, Si02, ZnO, Ti02, Fe,O,, PbO,
Mn203, M.n O,, CoO, NiO, GdO un Bi,O,.
Plaši un daudzpusīgi pētījumi veikti docenta N. Brakša va·
dībā par brūnog{lll , ·kl1d�ras un �31propej13 j.z ma·ntoš.anas iesipēj ām.
Problēma .ga-lveno'k ā rlt saistīta ·a r .saopropeļa un kūdras termisko
sada-li ·,Jn iegū!IO ·produktu pētīša•nu. Darba mērķis - iegūt no
vietējā•m izejv·ielām šķi•dro louriulārno, smēreHas u n l,zejvielas
sintētisko sveķu un org.aniskās !Sintēzes rū•pniecībai.
Vec. pasnieJdzēj•s V. Karliuāns un Zinātņu akadēmij.as kores·
ponodētāj locekliG P. Odincous ieguvuši ill'teres·a nLus rezultātus,
strā-dājot celulozes vārīš3Jnās ķīmisma jla'llltājumos.
Pētī1a dažu ·piedevu ietekme uz cehulozes vārīšanas ga-itu,
noteilkti optimālie ·a.p stālk:ļi mllkali.li'gnima iegūšanai. Nosloaidro·
tas ·dažas l igni.n.a īpa-šitas. lzdarīti mēģināj•umi iZllllantot a-lka·
tilhgminu plastmasu i egū šmai.
Profesora Dr. A . Kalniņa vadī•bā interesanti darbi veikti ari
jautājumā ;par sklllju ·klomplekso iZ>mantošanu, koksnes an1isep·
tizēšanu, miecvielu ·iegūšanu, kolofonija esteru īpašībām un
iegūšanu •laku un sintētisko sveķu rū·pniecib�·i, k�nes pirolizi
un par .kokisnes JUn sa,prqpeja hiclrol i<Zi.
Fannācljas nodaļā, kas p astāvē}a faokuHātē !īdz 195 1 . ga
dam, Z'in ā tn is kās ·pētniecll:>31S •diaJnbs n ori.sināj'āiS Bioķimij as, Far·
mācij•as ķimijas, Fanma.kognozijas un Pra'ktiSkās farmācijas
katedrās. T.as a•pbvēr.a fa-rmācijas, ķīm ij rus 00 b iOIIXlģij as novir·

vienus.

•

(katedras vadītāja docente . Robežniece)
r i sinā ti jautājumi par uzVurvieLu ķīmiju, •sevišķi pi evē ršoties vi·
la;mīnu jautājumu pētniecībai.
. f armācijas ķīmijas katedrā (katedras vadītājs profesor�
J. Maizite) pētīti vietējde ārst-n iecibas augi, strādāts terpēnu no·
zarē un ā rstniecības lidzeklu novērtēšanas metodu izstrādāšanii
Bloķlmljas katedrā

Profesors J. Mai<Zīte devis ieguldijumu ari faimacij a s vēsture;
pētiša-nā, savākdams lielu daudrvumu ekspo.nātu Fa.rmācijas vē � ·
�ures muzej am. Pēc laromācij·as nodaļas nodošanas Rīgas Medl·
cīnas ins.t itūtam tie nodoti P. Str.aod iņ·a Medicīnas vēos!Jmes
muzeja rīcībā.
Farmakognozijas katedrā (okatedras vadītājs profesors
E. Suirlouskis) zinātniskā ·darbi-ba norisinājās ārstniecības
augu loultivēšanas izmēģLnājumu virzienā. lzv�ns� ā rstniecibas
_
augu ipētīšana ·no fotoķīmilskā un farmakognoshska v1edokj
a.
Praktiskas farmācljas katedrā pētītas galēnisko preparātu
i1lga.t avošanas metodes.
Udz 1958. g.aodam Ķīmijas f,akultā1es katedras publicēj.ušas
234 zinātnis.Jous darbu,s.

Nodarbfbas ļ{Īmijas fakultātē
STUDENTU ZINĀTNISKA BIEDRIBA
ļ(ĪMIJAS NODAJ...A
1945./1 946. mācību gada sākumā grupa Ķimija·s faklultātes
studenVu nodibināja Ķīmijas fakultātes studen �u zinātnisko l_l'll l ·
ciņu, ko vadīja L. Jepif:anovs. 1947. gada rna�rt� p�lc1 � � 1 � b1�d:
_
ru sastāvā iekjāvās U n1vers1tates Stu,dentu zmatnilsloaja b1ednba
ka tās Ķīmijas nodaļa. Atbilstoši � astāvošajām speci a ljt ā t�m �o
dajas biedri �_ad.alijās šādos _ pulc>ņos: l) nee rga msk as ķ>m>Jas
_
pulciņs - pas·tāv no 1945. gada, zinātnnskai·s Vladītājs profesors
A. Ķešāns, vēlāk profesors Dr. A. Ieviņš; 2) orga niskās ķīmij as
pulciņš - pastāv no 1945. gada, z·inātniskais vadītājs profesors
Dr. G. Vanags; 3) viSipārigās ķīmij-as tehnoloģijas •p ulciņš pastāv no 1946. gada, zinātni.skais vadītājJS sā·k umā ir profesors
Dr. A. Kalniņš, vēlāk V. Ebele; 4) fiz·i-kālās ķīmijas pulciņš dar·
boj as no 1949. gada, zinātniskā vadī!āja profesore Dr. L. Lie
piņa; 5) �ilikātu tehnoloģijas pulciņš darbojas no 1949. gada, ?Ji·
nātniskais vadītājs docents J. Ei.duks; 6) no 1945. gada !īdz
1949. gadam da rbojāiS bioķīmijas pulciņš ar docentu V. Grin·
šteinu priekšgalā. Ar fa nmaceiLu aiziešanu •Savu darbibu izbei·
dza arī 1946. ga.dā nodibinātais farmacijas pulciņš ar profesoru
Dr. J. Ma izīti un profesoru Dr. E. Svirlovski priekšga lā.
Pulciņos apvienotie biedri gatavo referātus !p·a r jaunākajiem
z·inātnes sasniegumiem, rīko ekskursijas uz rūrniecibas uzņēmu·
miem, -kā .arī veic eksperimenlālu darbu, iespēj ami vairiik sa istot
to a•r katedras plāniem.
Biedru ·skaits biedrības nodaļā pēdējos gados svārstās no 30
tīdz 36, bet no 1950.-1 953. gadam to bija 60-80. Mācibu gada
laikā izstrādāto u n pabeigto darbu skaits paliek nemainigs, ap·
mērarn 1 1 - 1 6. Biedru s·k aila samazināšanās izskaidroj a ma ar
paaugslinātajārn prasibām studentiem: pi riTl/S iestāšanās st•u·
den tu .zinātniskajā biedribā viņiem jāveic zinā ms eksperimen
tāls darbs. Pieaugusi 'SI!udentu izstrādāto darbu kvalitāte, iie
vairāk saisti!ī ar -katedrās ri.s ināt·ajiem j-aulājoumiem. Aug ari to
referātu skaits, 'kurus var nolasī! f.a•ku.l tātes biedribaiS atskaites
konferencēs. A rvien vairāk darbu Ķīmijas nodaļas biedri
nolasu starprepublikāniskajās studentu zinātniskajās kon·
ferencēs - 1954./t 955. mācibu ga-dā tāds ir tikai viens darbs,
1957./1958. mācību gadā jau 7 darbi. Ari lielākii da ja ( t2) no
15 publikācijām, kuras devuši studentu zinātniskās biedrības
b'iedri, •attiecināmas uz pēdējiem 4 gadiem.
Pulciņi a.r savu da rb'u palīdzējuši risinā! rūpniecib-ai· sva•ri·
gas problēmas. Te var atzīmēt, piemēram, vispii rigās ķīmijas
tehnoloģij a•s pukiņa darbu S'lokas papiru un celuloiZ€1S kombi·
nāta materiālu bilances noska idrošanā, silikātu .t ehnoloģ·ijas
pulciņa veikto darbu, izstrādājot glazūras Rīgas porcelā·na un
fajan.sa rūpnīcai un tpētījot emaljas Rīgas «Sarkanajā metu listā>.
Sākot a.r 1949. ga·d u, vei·kts arī šefīb.as da r\}s vidusskolās, or·
ganizēta•s -tematis.kas !konferences vid.usskolēniem, -kā arī ·kopā
ur lzglitības ministriju un Latvijas La•u.ksaimniecibas akadē
miju sarīkotas Vlidmskol�•u ķīmijas oliompiii•ctes. Kü labāk;a-i•s atzī
mējams organiskās ķīmijas ·p ulciņš. No tā profesora G. Vanaga
oo docentes E. Gudrin ieces audzēikņi devuši vairāk nekā desmit
pub!i.kāciju. Labi darbojas arī silikātu pulciņš docen ta J. Ei.duka
vadibā.
Kļ...ŪDAS LA BOJUMS
Rakstā " L. V. U. MECHANIKAS
FAKULTATE
1944/4 5 -195 7/58.g." (iesp. Techn. Apskata 29, nu
murā) pēdējās nodaļas (ll. lpp. ) pilnam
virsrak
stam jābūt: Studentu zinātniskā biedrfba - Mehani
kas nodaļa.
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