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U.Sedmalis, l.Grosvalds 

ĶĪMIJAS YESTIJRE 

LU ĶĪMIJAS FAKULTATES MACĪBU SPEKI - LATVIJAS DERĪGO IZRAKTEŅU 
PETNIEKI ( 1 9 1 9- 1940 l 

Latvija nav apveltīta ar lielām zemes dzīļu bagātībām. Lai celtu gaismā mūsu da1 
nozīmīgākos derīgos izrakteņus, attīstītu silikātrūpniecību Latvijā ( 1 9 1 9-40), vislielākie 
nopelni, ir Latvijas universitātes Ķīmijas fakultātes mācību spēkiem profesoram Eiženad1 
Rozenšteinam un viņa darba turpinātājam docentam Jūlijam Eidukam. P11te1cottes abiem 
zinātniekiem, esam labāk iepazinuši mālus, kaļķakmeni, saldūdens kaļķ1cžus, dolomītu. 
ģipšakmeni, smiltis un to lietošanu rūpniecībā un celtniecībā. E.Rozenšte111a un J.Eiduka 
devīze, bija: "Vairāk cieņas un uzmanības. mūsu tēVtJas derīgiem 1zrnktcņ1cm par svētību 
mūsu valstij". 

Eižens Rozenšteins ( 1 886-1933), akadēmiķa P. Valdena privātasistents ( 1 90 1 -1 9 1 1  ), 

Rīgas Politehniskā institūtā pārņēma silikātu tehnoloģiju Latvijas universitātē ( 1 92 1 )  no 
ievērojamā javu saistvielu pētnieka profosora Maksimiliāna Glāzcnapa Īsū laikā viņš nogāja 
celu no a.�istenta ( 1 92 1 )  līdz docentam ( 1 923), vecākam docentam ( 1 927) un profosoram 
(1 932). 

Savos pirmajos zinātniskos darbos E.Rozenšteins 11pskatīja svina glazūru 
piemērošanās likumības parastajiem māliem ar dažādu mineraloģisko sastāvu ( 1 924) un 
parastos māla traukus ( 1927). Vēlāk Rūpniecības departamenta uzdevumā pētīja Latvijas 
devona mālu nodenou ķieģeļu ražošanai un ievedamo materiālu aizstāšanu ar mūsu 
derīgajiem izrakteĻtiem. Bija tirgotāju un rūpnieku pārstāvis importa regulēšanā. Vairākos 
darbos kopā ar Z.Lancmani pievērsās Latvijas saldūdens kaļķiežiem, to izcelšanās izpētei, 
atradnēm un lietošanai ( 1 928, 1 929). Viņa doktora disertācij11 ( 1 93 1 ) . veltīta 
dolomītromāncementam un hidrauliskam dolomītam. Tajā konstatēts, ka apdedzinātam, 
samaltam dolomītam, kas satur 5- 15% mālus, piemīt hidrauliskas īpašības un tas ievērojami 
pārsniedz apdedzinātu veldzētu dolomītkaļķu stipnou. At5evišķā darbā apskatīt� plākšņu 
(logu un spoguļu) stikls. Veil."ts plašs pētījums par Stopiņu, Nāves salas, Salaspils ģipšakmens 
atradnēm. 

E. Rozenšteins prata apvienot teoriju ar praksi. Vadīja ķīmisko uzņēmumu "Raro" 
(1920- 1 927) un mākslas keramikas darbnīcu "Latvijas māls" ( 1 927- 1 933 ). Nodibināja 
Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrību un bija tās priekšsēdētājs ( 1922-1 933 ). Darbojās par 
konsultantu Ns "Rīgas cementa fabrikā C.Ch.Schmidt", M.S.Kuzņecova porcelāna un 
fajansa fabrikā un Eskolopa stikla fabrikā. Pēc E. Rozenšteina ieteikuma Rīgas cementfubrika 
sāka izmantot Brocēnu kaļķakmeni un vēlāk uzcēla arī cementfabriku Brocēnos Par 
E. Rozenšteina pētījumu praktiskiem panākumiem J.Eiduks 1 936.gadā rakstīja: "Daudzas 
fabrikas ārzemju izejmateriālu vietā sāk lietot vietējos izejmateriālus. Lai minam 
cukurfabrikas, kas ārzemju kaļķakmeņu vietā tagad lieto tikai vietējos kaļķakmeņus, tālāk 
porcelāna, smalkfajansa un pa daļai stikla fabrikas, kas ārzemju kvarca vietā tagad lieto 
vietējās baltā.� smiltis. Tomēr ne tikai ārzemju izejmateriālu aizvietošanā gūtas sekmes, 
vajadzēja arī mūsu izrakteņus pareizi sadalīt pa izmantošanas nozarēm. Atkal prof. 
E.Rozenšteins bija tas, kas portlandcementa ražošanai ieteica mūsu cehšteina kaļķakmeni kā 
piemērotāko, atstājot agrāk lietotos saldūdens kaļķus lauksaimniecības (zemes kaļķošanas)" 
vajadzībām. 

Par E.Rozenšteina darbu cienīgu turpinātāju kļuva J.Eiduks ( 1 904-1 986 ), 
E.Rozenšteina subasistents ( 1926- 1933). Viņu ievēlēja 1 933.gadā par jaunāko asistentu, 
komandēja uz Berlīnes tehnisko augstskolu ( 1 933-34) papildināt zināšanas Atgnezies Rīgā, 
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lasīja lekcijas silikātu tehnoloģijā ( 1 934 ). Pēc habilitācijas darba aizstāvēšanas viņam 
piešķīra privātdocenta ( 1 936) un docenta ( 1 94 1 )  nosaukumu. 1 936.gadā par darbu "Latvijas 
māli kā izejviela bruģa klinkera ražošanā" un 1 937 .gadā par darbu "Latvijas derīgie izrakteņi" 
saņēma Krišjāņa Barona prēmijas. 1 937.gadā J.Eiduku iecēla par A/s "Ķicģeļnieks" padomes 
priekšsēdētāju. Darbojās par "Rīgas cementa fabrikas C.Ch.Schmidt" un "Rīgas ģipsis" 
konsultantu Cementa fabrikas uzdevumā veica plašus ģipšakmens ģeoloģiskos izpētes 
darbus. To rezultātā Rīgas cementa fabrika uzsāka Sauriešu ģipšakmens atradnes 
izmantošanu. Lietojot efoktīvus saistīšanas laiku palēninātājus, J.Eiduks atrisināja jautājumu 
par lēna saistoša Hardwal tipa apmetuma ģipša iegūšanu, kuru eksportēja uz Angliju. /'Rīgas 
ģipša" uzdevumā pētīja parastā spiedienā un temperatūrā iegūto porbetonu un tā īpašības. 
Noskaidroja no piedāvātajiem kartoniem labāko rīģipša (sausā apmetuma) ražošanai. No 
1936.g. J.Eiduks strādāja Zemes bagātību pētīšanas komitejā, vēlāk Zemes bagātību pētīšanas 
institūtā par konsultantu. Tā uzdevumā izdarīja plašus balto smilšu, mālu, irdeno saldūdens 
kaļķiežu un Latvijas būvkaļķu ķīmiskā sastāva un tehnisko īpašību pētījumus. 

Ar saviem pētījumiem un ieteikumiem derīgo izraļ-teņu pētnieki Eižens Rozenštems 
un Jūlijs Eiduks likuši stingrus pamatus Latvijas silikātu un būvmateriālu rūpniecībai. 
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