
Institūta ieguldīj ums 
ekoloģijā 

Rīgas Politehniskajā institūta 
izveidots Ekoloģiskais centrs, 
kura darbības galvenie virzie
ni dabas aizsardzība un rūp
nieciskajā ekoloģi]a saistīti ar 
kvalificetu spec1alistu gatavo
šanu republikas tautas saim
niecībai, inženieru kadru kva
lifikācijas paaugslinašanu un 
apmācību, fundamentāhem un 
lietišķiem petījumiem rüpnie
ciskajā ekoloģijā. 

Ekoloģiskajā centrā ietver
tas fakultātes, kuras veic zi
nātniskas petniecības darbus 
vai gatavo dabas aizsardzī
bas un rūpnieciskas ekoloģi
jas speciālistus (Ķīmijas teh
noloģijas, Mehānikas un ma
šīnbūves, Elektroenerģetikas, 
lnženierceltniec·lbas, Arhi
tektü.ras un celtniecības, Apa
rātu büves un automatizāci
jas, Inženieru kadru kvalifi
kācijas celšanas fakultāte). 

Ekoloģiskais centrs risina 
šādus jautajumus: maztoksis
ku stiklveida emalJU izstrade; 
mazatlikumu tehnoloģijas iz
strāde silikātu materiālu ra
zosanat, atkritumvielu (ari 
galvanisko atkritumu) utilizā
cija, izmantojot tos silikātu 

būvmateriālu ražošana; meta
la izstrādājumu pretkorozīva 
aizsardzība; biodegradej ošu 
polimeru materiālu izstrāde; 
absorbtīvi aktīvu laku un krā
su materiālu izstrade (kok
skaidu plakšņu pārklāšanai); 
rüpniecisko noteküdeņu attī
rīšana; ultrafiltrācijas izman
tošana noteküdeņu attīrīšanā; 
rüpniecisko dümgāzu attīrī
šanas paņemienu un iekārtu 
izstr āde, dümgāzu siltuma uti
lizācija; autotransporta izplü
des gāzu toksiskuma samazi
nāšana un degvielas ekono
mija; tehniskā monitoringa 
sistema� izveidošana Ventspi
li. 

Liela uzmanība institütā 
tiek veltīta darbiem par 
kaitīgo izmešu samazināšanu 
atmosferā. Piemeram, Dabas 
aizsardzības komitejas dati 
liecina, ka atsevišķos laik
posmos Rīgā !īdz 20% no ko
pejā gaisa piesarņojuma dod 
autotransports. Atkarībā no 
motoru barošanas un aizde
dzes sistemas tehniskā stā
vokļa degvielas pateriņš var 
palielināties no 5 !īdz 35% . 
Rezultātā ieverojami palieli
nās ar izplüdes un kartera 
gāzem atmosferā izdalītā og
lekļa oksīda, ogļüdeņražu, 
slāpekļa un sera savienojumu, 
kvepu daudzums. Automobiļu 
un autosaimniecības katedra 
izstrādājusi vairākas sistemas 
(degmaisijuma homogenize
tāju, sistemu <<start-stop», ie
rīci aizdedzes sistemas pār
baudei u. c.). kas taupa deg
vielu un tādejādi samazina 
gaisa piesārņojumu. 

Nereti nopietnas bažas rada 
termoelektrocentrāļu darbība 
(piemeram, Olaines TEC vei
do gandriz 75% no visu pil
setas rūpniecības uzņemumu 
kdtJejā gāzveida vielu izplü
des daudzuma gadā). Lai radī-

tu mazatlikumu tehnoloģiju, 
Siltumenerģijas katedra iz
strādājusi kontaktaparātu ar 
aktīvu pildījumu. Vienlaikus 
ar siltuma utilizāciju notiek 
dūmgāzu attīrīša�a no gāzvei
da un cietām daļiņām. Katedra 
izstrādā tehnoloģiju se.ra un 
slāpekļa oksīdu uztveršanai 
Olaines siltumcentrāle. 

Virzoties preti republikas 
suverenitātei, joti svarīgs 

·
ir 

jautājums par ekoloģiski iz
glītotiem speciālistiem. Ar 
1989./90. mācību gadu Ķīmi
jas tehnoloģijas fakultāte 
gatavas apkārtejās vides aiz
sardzības un dabas resursu ra
cionālas izmantošanas inže
nierus ķīmiķus-tehnologus. 
Jau tagad strādājošo speciā
listu un vadītāju ekoloģisko 
apmācību veic RPI Pecdiplo
ma apmācības fakultāte. Vai
rākas inženieru grupas no
klausījušās kursu «Üdens 
resursu aizsardziba un racio
nāla izmantošana», «Atmos
feras gaisa aizsardzība» un 
«Ekoloģija un apkārtejās vi-
des aizsardzība». Fakultā.te sa
gatavojusi arī inspektorus 
darbam Dabas aizsardzības 
komitejā. 

· Lai pilnīgotu ekoloģiskā 
centra darbību, tiek veidotas 
divas specializetas laborato
rijas - Apkārtejās vides ķī
mijas un Rüpnieciskās ekolo
ģijas laboratorija. 

Fundamentā.lie petijumi da
bas aizsardzībā un rūpniecis
kajā ekoloģijā iecereti kā Lat
vijas PSR Dabas aizsardzī
bas komitejas finanseti dar
bi. Lietišķie petījumi- ek
sperimentālie konstruktoru 
darbi, izstrādāto tehnoloģiju 
ekoloģiskā ekspertīze, rūp
niecisko procesu ekoloģiskā 
analīze u. c. - tiek veikti kā 
rūpniecības uzņemumu pasū
tīti un finanseti darbi. Funda
mentā.lo un lietišķo petījumu 
veikšana piedalās arī studen
ti. Iecerets organizēt studentu 
ekoloģisko celtnieku vienību, 
kura varetu veikt vides iz
petes darbus visu gadu. 
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