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Vācija
Francis Vēbers ir dzimis 1834. gadā Vācijā Retershainā (Rettershain), netālu no Nasavas.

Tēvs  - pamatskolas skolotājs, māte nomira drīz pēc Franča nākšanas pasaulē.

Kad Francim bija 4 gadi, tēvs kopā ar bērniem pārcēlās uz Švaighauzeni (Schweighausen). 
Tur Francis kopā ar brāļiem un māsām apguva pirmās zināšanas tēva vadībā.  

Pēc tam viņš apmeklēja skolu Nasavā (Nassau). Divu stundu gājiens uz skolu un atpakaļ kopā ar
biedriem bija vienas no Franča agrās jaunības spilgtākajām atmiņām. Tad modās viņa mīlestība un
interese par dabu un dabaszinībām.

Pēc skolas beigšanas viņš  Ūzingenē (Usingen) mācījās skolotāju seminārā, lai iegūtu pedagoģisko izglītību.
Jo Francis ieguva vairāk zināšanu un intelektuāli attīstījās, jo vairāk juta vajadzību iedziļināties zinātnē.

Nasava
Ūzingene. Skats uz pilsētu (1864)https://en.wikipedia.org/wiki/

Nassau,_Rhineland-Palatinate

https://www.cws-usingen.com/die-cws/geschichte/

https://de.wikipedia.org/wiki/Usingen

https://en.wikipedia.org/wiki/Nassau,_Rhineland-Palatinate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nassau,_Rhineland-Palatinate
https://www.cws-usingen.com/die-cws/geschichte/


Skolotājs Vācijā
Francim nācās atstāt mājas, pārtraukt mācības un pieņemt mājskolotāja vietu
Lauersfortas muižas īpašnieka fon Rāta mājā netālu no Krēfeldes. Fon Rāts bija cilvēks
ar plašu izglītību, Reinas provinces lauksaimniecības biedrības prezidents un parlamenta
deputāts. Šajā mājā Vēberu uzņēma ļoti draudzīgi, un viņš  pierādīja savas pedagoga
spējas tik labi, ka pavadīja šeit piecus gadus. Francim par šo laiku palika patīkamas
atmiņas.

Šajā laikā viņš iepazinās ar E. Nauku, klausījās viņa lekcijas
Krēfeldē. Tādējādi F. Vēbers ne tikai apzinīgi pildīja savus
pienākumus, bet arī sekoja līdzi jaunākajiem atklājumiem
dabaszinātnēs.

1858. gadā, 25 gadu vecumā, F. Vēbers pameta fon Rāta māju,
lai ieņemtu skolotāja asistenta amatu Mersas proģimnāzijā,
vienlaikus viņš arī pasniedza dabaszinātnes vidusskolā. 
Tur viņš iepazinās ar savu nākamo sievu.

Krēfeldes Amatniecības skola

Mersa

Mersa

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Moers_Altstadt_vor_1899.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_Adolfinum_Moershttps://www.krefeld.de/de/stadtarchiv/krefelder-historische-panoramen/

https://de.wikipedia.org/wiki/Usingen


Studijas

Tur viņš apguva dabaszinātnes, ķīmiju un fiziku, 
kā arī klausījās lekcijas anatomijā.

1862. gadā Vēbers pārcēlās uz Berlīni, kur studēja  Berlīnes
universitātē. Tur viņš  mācījās pie  izciliem  tā laika zinātniekiem  un
pasniedzējiem – ķīmiķa  H. Rozes, mineraloga K. F. Rammelsberga,
fiziķa un meteorologa H. V. Doves.

Neskatoties uz zinātniskai karjerai nelabvēlīgiem dzīves
apstākļiem, F. Vēberam 1860. gadā izdevās pārcelties uz
Bonnu un sākt dabaszinību studijas Bonnas universitātē.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/
University_at_Bonn_%28circa_1850%29.png

https://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University_of_Berlin#Main_building

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/University_at_Bonn_%28circa_1850%29.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/University_at_Bonn_%28circa_1850%29.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University_of_Berlin#Main_building


Heinrihs Roze (Heinrich Rose)
(1795–1864)

Vācu mineralogs un analītiskās ķīmijas profesors  Berlīnes universitātē 

Ķīmiķa karjeru sāka kā māceklis H. Bidera  aptiekā Jelgavā 
      un vācbaltu dabaszinātnieka T. Grothusa palīgs pētījumos

Sava  laika Eiropas mēroga autoritāte analītiskajā ķīmijā  

H. Rose. Ausführliches Handbuch der analytischen
Chemie. Braunschweig: F. Vieweg und Sohn, 1851.

RTU ZB Ķīmijas filiāles Retumu krājums 

Populāras analītiskās ķīmijas mācību grāmatas autors

Ķīmiskā elementa niobija atklājējs

Niobijs ir gaišpelēks, kristālisks, izturīgs,
labi kaļams metāls. Niobiju izmanto
karstumizturīgu un korozijizturīgu
sakausējumu ražošanā, kā arī monētu
kalšanai.

Latvijas Bankas bimetāla – sudraba un niobija - Laika monētas ar 
 rozes ziedu  un iniciāļiem H. R. par godu niobija atklājējam H. Rozem 

(autors L. Šēnbergs, 2004-2010)



Heinrihs Gustavs Magnuss 
(1802 – 1870)

Vācu  ķīmiķis un fiziķis

Berlīnes universitātē F. Vēbers bija ievērojamā zinātnieka G. Magnusa līdzstrādnieks, no kura
viņš daudz mācījās un vēlāk vairākas lietas ieviesa Rīgas Politehnikumā.

Berlīnes universitātes profesors fizikā un tehnoloģijā, rektors

G. Magnuss aktīvi piedalījās arī vienotas metriskās svaru un mēru sistēmas ieviešanā Vācijā

Magnusa efekts

Atklāja platīna amonija savienojumu, kuru nosauca viņa vārdā - Magnusa zaļais  sāls  

Atklāja spēku, kas darbojas uz rotējošu ķermeni, ja tas ir  ievietots šķīdumā vai gāzes plūsmā.
Rotējošais objekts, piemēram, bumba vai cilindrs, berzes dēļ velk sev līdzi gaisu, un plūsmas
ātrums vienā virzienā ir lielāks nekā otrā, tādējādi izmainās arī objekta lidojuma trajektorija.



Vācija

Heinrich Gustav Magnus
1802-1870

Magnusa efekts

Vācu ķīmiķis un fiziķis

“Magnus-Haus Berlin” 

1840. gadā G. Magnuss iegādājās ēku Berlīnē, kas ieguva viņa vārdu, kurā
viņš izveidoja savu privātu ķīmijas un fizikas laboratoriju. Tā bija
pieejama universitātes studentiem mācībām un tiek uzskatīta par vecāko
fizikas institūtu Vācijā. Šī laboratorija bija viena no vislabāk aprīkotajām
pasaulē laikā, kad viņš bija profesors Berlīnē.

G. Magnuss  bija slavens ar savu mācību darbu, jo īpaši ar iespaidīgajām
eksperimentu demonstrācijām, izmantojot sarežģītu laboratorijas iekārtu
komplektu, kuru viņš iegādājās par saviem līdzekļiem.

G. Magnuss atrada laiku, lai savā mājā ar studentiem ik nedēļu rīkotu sarunas par fizikas jautājumiem. 
No 1843. gada G. Magnuss savā mājā rīkoja fizikas kolokvijus, kuros tika apspriesti jaunākie sasniegumi fizikā. 1845. gadā no šo
kolokviju dalībnieku grupas izveidojās Vācijas Fizikas biedrība, kuras līdzdibinātājs bija G. Magnuss.

Berlin, Am Kupfergraben 7 
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus-Haus



 Rīga ap 1863. gadu  



 Rīgas Politehnikums  
Ķīmijas nodaļas pirmsākumi

1862. gadā Rīgā tika dibināta pirmā politehniskā augstskola Baltijā -
privāta augstskola ar vācu mācību valodu – Rīgas Politehnikums
(Polytechnikum zu Riga, Polytechnische Schule uz Riga).

Kaula nams – pirmā ēka, kurā atradās RP Elizabetes un Suvorova (tagad Kr. Barona) ielu stūrī

Pirmajā mācību gadā RP darbojās tikai Sagatavošanas skola.
1863. gadā  tika izveidota  Ķīmijas un mehānikas fabrikantu nozares skola
1863./64. m.g. vienā plūsmā mācījās 2 ķīmiķi, 4 lauksaimnieki un 
viens fabrikants.

1862./63. m. g. RP jau bija maza ķīmijas laboratorija, kuru dāvināja
manufaktūras padomnieks un augstskolas Padomes loceklis Ā. Tīlo. 
Lekcijas ķīmijā lasīja Politehnikuma direktors profesors E. Nauks. 
Viņš arī iekārtoja nelielu fizikas kabinetu un ķīmijas laboratoriju, izstrādāja
mācību plānu ķīmiķu apmācībai.

E. Nauks



Kaula namā

1964. gada pavasarī  A. Teplers pabeidza Analītiskās ķīmijas laboratorijas iekārtošanu. 
Šī laboratorija vienlaikus bija arī Lauksaimnieciskās ķīmijas izmēģinājumu stacija, 
jo tās abas atradās vienā telpā. 

Politehnikuma īrētajās telpās Kaula nama pirmajā stāvā atradās Ķīmijas nodaļa 6 telpās:

1. Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas auditorija.  Šeit bija  izvietota arī ķīmisko preparātu mācību kolekcija.
2.  Analītiskā laboratorija ar trim darba galdiem un aprīkojumu.
3. Pasniedzēja privātā laboratorija ar aprīkojumu.  
    Šeit atradās stikla un porcelāna krājumi / noliktava, labāka analītiskā aparatūra u. c.
4. Svaru telpā atradās ķīmijas tehnoloģijas un mineraloģijas kolekcija / krājums / izstāde 
    un docenta privātā bibliotēka.
5. Mazgātava aprīkojuma tīrīšanai, kurā atradās arī kausēšanas / emaljas laboratorija un 
    ierīce kaitīgo gāzu izdalīšanai un izvadīšanai.  
6. Priekštelpa, kurā bija 3 skapji reaģentu un preparātu uzglabāšanai un tika veikti sagatavošanas darbi.

Studenti tur veica laboratorijas darbus ķīmijā, bet Izmēģinājumu stacijas ķīmiķis veica pasūtījumu analīzes un pārbaudes 
 firmām un privātpersonām.

A. Tepleram laboratorijā darbā palīdzēja Rīgas minerālūdeņu ķīmiķis H. Šmits.
Darba apjomam pieaugot, bija nepieciešams asistents pastāvīgam darbam. 

1864. gadā par RP Tīrās un lietišķās ķīmijas docentu uzaicināja Popelsdorfas lauksaimniecības akadēmijas fizikas un ķīmijas
docentu Augustu Tepleru.

No: Das Polytechnicum in Riga. Riga: Ernst Plates, 1865. 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/36085



Augusts Teplers (August Töpler)
1836–1912

atklāja «šlīru metodi»  (teplerogrāfiju) neviendabību reģistrēšanai 
      dažādās vidēs (1864), ar šo metodi pirmais ieguvis skaņas attēlu  

Vācu fiziķis un ķīmiķis

Rīgas Politehnikuma docents, profesors (1864–1868)

Analītiskās ķīmijas laboratorijas un 
      Lauksaimniecības  ķīmijas pētījumu stacijas izveidotājs un vadītājs RP    

Lasīja vispārējās ķīmijas kursu ķīmiķiem un agronomiem,
      kā arī organiskās, agroķīmijas un tehniskās ķīmijas kursus

Drēzdenes Augstākās tehniskās skolas profesors un rektors (1876–1900) 

Grācas Universitātes profesors (1868-876)

A. Teplera elektrības mašīna

konstruēja pašierosmes elektrības mašīnu, kas darbojās pēc
dinamo principa; vācu izgudrotājs Verners fon Sīmenss uz tās
pamata radīja strāvas ģeneratoru

izgudroja vibroskopu, kas palīdz novērot straujas mehāniskas kustības

Tieši Rīgā :

A. Toepler. Beobachtungen nach einer neuen optischen Methode. 
Bonn: Max Cohen & Sohn, 1864.  



Par Izmēģinājumu stacijas jauno ķīmiķi kļuva Georgs Tomss.

F. Vēbers centās uzlabot Izmēģinājumu stacijas darbu un to popularizēt, parādīt tās nozīmi. 

Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacija 

1868. g. pēc A. Teplera aizbraukšanas F. Vēbers kļuva par Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijas vadītāju. 

F. Vēbers vadīja Izmēģinājumu staciju līdz 1872. gadam, kad to atdalīja no ķīmijas laboratorijas un
tā kļuva par patstāvīgu struktūrvienību, kurā  veica dažādas analīzes un ekspertīzes. 

1877. g. Izmēģinājumu staciju pārvietoja uz jaunuzcelto korpusu Lielā parka (tagad
G. Merķeļa) ielā un pārdēvēja par Lauksaimniecības izmēģinājumu staciju.

F. Vēbers 1865. gadā ieradās Rīgā, lai sāktu darbu kā profesora A. Teplera asistents Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijā,
kurā strādāja līdz 1867./68. m. g. beigām.  

Lauksaimniecības studijas Tartu Universitātē
Asistents Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijā (1872)
Lauksaimniecības izmēģinājumu stacijas vadītājs (1873-1902) 
Docents agroķīmijā (1873)
Profesors (1878)
RP Lauksaimniecības nodaļas dekāns (1886-1902)

To pārzināja komisija – augstskolas direktors, profesors ķīmijā un lauksaimniecībā, 
kurā F. Vēbers darbojās līdz 1874. g.  

Georgs Tomss (1843-1902) 



Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijas pētījumu rezultāti tika publicēti 
atskaitēs un vietējās avīzēs – “Baltische Wochenschrift”, “Rigasche Industrie-Zeitung”  

1872. gada pavasarī tika veikti pētījumi par gaisa kvalitāti
Rīgas pilsētas skolās – mērīja gaisa temperatūru klasēs
un  noteica ogļskābās gāzes līmeni. 

Secinājums: steidzami nepieciešams
skolas nodrošināt ar ventilācijas iekārtām

Baltische Wochenschrift, 1866, nr. 10, 156-161
Baltische Wochenschrift, 1868, nr. 43, 630-636

G.Thoms. Die landwirthschaftlich-chemische Versuchsstation
am Polytechnikum zu Riga. Riga u. c., J. Deubner, 1875.

kaulu miltu mēslojumu
mālu, cementa un kaļķu merģeļa pārbaudēm
Izmēģinājumu stacijas darbu

F. Vēbers rakstīja par: 

Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacija
Publikācijas 



 No asistenta līdz  profesoram
Sākot ar 1865. gada 1. septembri F. Vēbers, būdams asistents Lauksaimniecības ķīmijas
izmēģinājumu stacijā, lasīja lekcijas analītiskajā ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā.

1868. gadā Franci Vēberu ievēlēja par docentu ķīmijā.

1869. gadā Franci Vēberu ievēlēja par profesoru.

1869. gadā tika izveidota Ķīmijas tehniskās nodaļa (Chemisch-technische Abteilung)

 F. Vēbers tika iecelts par Ķīmijas tehniskās nodaļas vadītāju (Vorstand) jeb
dekānu. 

.. Assistent F. Weber (Chemiker der Versuchsstation) sind  vom 1. September
ab, zugleich als Docenten  für Chemiche Technologie und analytische Chemie ..

Rīgas Politehnikuma profesora F. Vēbera lietas vāks, 1866-1881 



Troņmantnieka bulvāris 19
1869. g. 1. septembrī Rīgas Politehnikums pārcēlās uz savu ēku Troņmantnieka bulvārī  19, kura bija būvēta pēc arhitekta 
G. Hilbiga projekta. Sākumā tika uzbūvēts tikai korpuss gar Troņmantnieka bulvāri.
F. Vēbers tur iekārtoja ķīmijas laboratoriju. 
Ķīmijas tehniskā nodaļa un laboratorija kopā ar Lauksaimniecības izmēģinājumu staciju tika izvietotas  pagrabstāvā 7 telpās,
kuras bija apgādātas ar gāzi, ūdeni un ventilāciju.

1869. g. septembrī Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijai iegūt savu telpu
pagrabstāvā
1870. g. iekļaut laboratorijas darbu programmā ķīmisko preparātu sagatavošanu (sintēzi)
1872. g. atdalīt Izmēģinājumu staciju no ķīmijas laboratorijas, kuru 1877. g. pārvietoja uz
jaunuzcelto korpusu Lielajā parka (tagad G. Merķeļa) ielā

Jaunās telpas pavēra iespēju: 

No grām. A. Zigmunde. Ernst Nauck. 2019. 74. lpp.  



Mācību process
Lekcijas

1865. gadā, būdams  asistents Lauksaimniecības ķīmijas izmēģinājumu stacijā,  F. Vēbers sāka lasīt lekcijas 
Ķīmijas tehnoloģijā (I), kā arī lekcijas kvalitatīvajā un kvantitatīvajā analīzē.
Ķīmijas tehnoloģijā viņš mācīja par degvielu, silikātmateriālu, sērskābes, sodas, vārāmā sāls un
šaujamā pulvera iegūšanu.

ķīmijas tehnoloģija I – kurināmā un saistvielu tehnoloģija
ķīmijas tehnoloģija II – silikātu tehnoloģija, potaša, sērskābes, sodas ražošana
ķīmijas tehnoloģija III – alus, cietes, cukura, spirta rūpniecības tehnoloģija
ķīmijas tehnoloģija IV – etiķa, līmes, ziepju ražošanu, cepšanas, krāsošanas un miecēšanas procesu tehnoloģija

1867. /68. m. g. ķīmijas tehnoloģijas kurss tika sadalīts 4 daļās: 

Līdz 1873. gadam. F. Vēbers pārzināja visus teorētiskos un tehnoloģiskos ķīmijas kursus.

1879. g.  F. Vēbers sāka lasīt teorētisko (fizikālo) ķīmiju.

Ķīmijas studentu  un absolventu skaits

1870/71

tika pagarināts studiju laiks līdz 4 gadiem
tika paplašinātas un pilnveidotas mācību programmas
tika ieviesti jauni mācību priekšmeti - teorētiskā fizikālā ķīmija, fabriku iekārtu projektēšana
Ieviesta priekšmetu mācīšanas secība 

Francis Vēbers daudz darīja mācību procesa uzlabošanā:



Maksimiliāns Glāzenaps (M. von Glasenapp)
1845-1923  

Pētījis javu saistvielas - portlandcementu, dolomītromāncementu un ģipsi; 
 pirmais ieteica portlandcementa ražošanai izmantot Kurzemes kaļķakmeni
Pētījis dzeramo ūdeni Rīgā, ieteica izmantot Baltezera pazemes ūdeņus Rīgas
apgādei ar dzeramo ūdeni
Pētījis un pierādījis cukurbiešu kultivācijas iespēju Latvijā

Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1867-1870
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1870-1873
Docents RP 1873-1878
Profesors no 1878. g.
RP Ķīmijas nodaļas dekāns 1882-1906
Latvijas Universitātes Neorganiskās ķīmijas tehnoloģijas profesors (1919–1923)
Laikraksta Rigasche Industrie-Zeitung redaktors
Savācis plašu ķīmisko preču kolekciju un izveidojis Tehnoloģijas un preču
zinātnes muzeju
Rīgas Politehniskā institūta Goda biedrs

1871. g.  ķīmijas tehnoloģijas kursus I un II sāka lasīt  asistents Maksimiliāns Glāzenaps. 

1878. g. M. Glāzenaps kļuva par profesoru un pārņēma savā ziņā Ķīmijas tehnoloģijas 
priekšmetu mācīšanu.



1880/81

Mācību process
Ķīmijas praktikums

1870/71

1880/81

kvantitatīvās analīzes
kvalitatīvās analīzes
ķīmisko preparātu pagatavošana - ieviesa no 1870. g.

Ķīmijas laboratorijā tika veikti laboratorijas darbi un dažādas analīzes:

1879. g. F. Vēbers ieviesa tentamenu - teorētisko zināšanu pārbaudi pirms nodarbību sākšanas laboratorijā. 

Studentiem, lai viņi varētu strādāt  laboratorijā, bija jāmaksā.



Asistenti ķīmijā

Konstantīns Gļinskis (1849-1903)
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1869-1873
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1873

Ļevs Gorodeckis (1853-?) 
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1870-1874
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1874-1875
Cukura fabrikas direktors Podoļskā

Leopolds Meisners (1852-1897)
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1871-1875
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1875-1876

Palielinoties studiju priekšmetu skaitam, pieaugot lekciju apjomam, studentu skaitam un apmācību ilgumam, F. Vēbera mācību
slodze palielinājās, tāpēc viņš pakāpeniski sāka mācību procesā iesaistīt asistentus. 
Par asistentiem pieņēma darbā studentus un nodaļas absolventus, bet tie bieži mainījās. 
Asistenti strādāja ķīmijas laboratorijā un  vadīja laboratorijas darbus.

Arnolds Tilings (1844-1903)
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1863-1866
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1868-1970
Līgatnes papīrfabrikas direktors 1875-1903

A.Tilinga RP diploms 
http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/10037A. Tilings bija pirmais Ķīmijas tehniskās nodaļas absolvents.



Asistenti ķīmijā

Jūlijs Austriņš (1851 - ?)
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1872-1875
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1876-1879
Sērkociņu fabrikas  direktors no 1885. g. 

Heinrihs Treijs (1851-1917) 
1877. g. beidzis Tērbatas universitāti
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1879-1885
Docents RP 1885-1896
Adjunktprofesors RPI 1896-1903
Profesors RPI 1903-1916

Johans Špors (1855-1919)  
Ķīmijas studijas Rīgas Politehnikumā 1871-1875
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1877-1879
Docents RP 1885-1890

1871. g. M. Glāzenaps sāka lasīt dažus ķīmijas tehnoloģijas kursus
1878. g. M. Glāzenaps, jau būdams profesors pārņēma visu ķīmijas tehnoloģijas priekšmetu mācīšanu
1879. g. Pauls fon Bergs sāka lasīt analītiskās ķīmijas kursus

Daži asistenti turpināja darbu RP ķīmijas nodaļā un pamazām sāka pārņemt arī F. Vēbera lasītos kursus:

Pauls fon Bergs (1852?-)
1876. g. beidzis Tērbatas universitāti
Asistents RP Ķīmijas tehniskajā nodaļā 1877-1879
Docents RP 1885-1890

H. Treijs

J. Austriņš bija pirmais latvietis, kurš absolvēja  
RP Ķimijas tehnisko nodaļu.



 Mācību ekskursijas
Mācību procesa sastāvdaļa Rigas Politehnikumā bija mācību ekskursiju rīkošana.
Studenti devās  uz dažādiem uzņēmumiem, fabrikām, lai iepazītos ar to darbu, ražošanas procesu, tehnoloģiju.
Sākumā ekskursijas vadīja profesors F. Vēbers, bet vēlāk to darīja citi mācībspēki, asistenti.

Gāzes fabriku
K. Šmita cementa fabriku Podragā
Kuzņecova porcelāna un fajansa fabriku
Riharda Tomsona kaulu miltu fabriku
Ūdens sūkņu staciju
H. A. Brīgera ziepju fabriku
dažādām alusdarītavām

Ekskursijas tika rīkotas uz:



 Mācību ekskursijas

Pirmā Gāzes fabrika (1862-1907) atradās kanāla malā pretī Bastejkalnam. Šeit ražoja deggāzi, kuru ieguva,
pārtvaicējot akmeņogles. Deggāzi izmantoja Rīgas ielu apgaismošanai. Pa čuguna gāzesvadiem 28,5 km
garumā ar gāzi apgaismoja 678 laternas Daugavas labajā krastā. 
Pilsētai attīstoties un augot pieprasījumam pēc gāzes,1875. g. darbu sāka Otrā Gāzes fabrika Lēģera
(Matīsa) un Bruņinieku ielu galā. Šajā fabrikā jau darbojās attīrīšanas iekārtas. Tā darbojās līdz 1962. g. 

Gāzes fabrikas (Gasanstalt)

Pirmā gāzes fabrika. Gravīra pēc J. Klarka zīmējuma, 1863.

Rigascher Almanach Otrā gāzes fabrika



 Mācību ekskursijas

1841. g.  Dreiliņmuižas rajonā S. Kuzņecovs nodibināja Rīgas porcelāna un fajansa fabriku, kurā 1843. g.  sāka ražot pusfajansu, bet 1851. g. 
 arī porcelānu. 1874.gadā Kuzņecova fabrika ražoja porcelāna un fajansa izstrādājumus 390 000 rubļu vērtībā un nodarbināja 1010
strādniekus. Izejvielas ieveda no Krievijas un Eiropas, akmeņogles no Ķīnas, dolomītu un kaļķakmeni ieguva tepat uz vietas, bet porcelāna
ražošanai nepieciešamos mālus ieveda  no Ķīnas. Gatavo produkciju pārdeva Baltijā un Krievijā, bet daļu eksportēja uz Angliju un Holandi.
Strādnieku darbs bija fiziski ļoti smags un veselībai kaitīgs. Porcelāna apdedzināšana pārsniedza pat +1200 grādu temperatūru.

Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika (Porcellan- und Fayence -Fabrik von Kusnezow)

Pusfajansa ražošanas korpuss 



 Mācību ekskursijas

R. Tomsona kaulu miltu fabrikā (1871-1878) ražoja kompleksu fosfora, kālija
un slāpekļa mēslojumu.
II Baltijas lauksaimniecības izstādē fabrikas izstrādājumi saņēma balvu, tie
tika godalgoti arī Maskavas un Vīnes izstādēs. 1872. gada Finanšu ministrijas
pārskatā fabrika nosaukta par labāko minerālmēslu fabriku visā Krievijā.
1873. gada pārskatā norādīts, ka fabrikā tika nodarbināti 10 vīrieši, līdz ar
fabrikas atvēršanu minerālmēslu cenas kritās par 10%.

Riharda Tomsona kaulu miltu fabrika (Dünger- und Leimfabrik vom Thomson)

Rihards Tomsons (1834—1893) bija latviešu uzņēmējs, sabiedriskais darbinieks, 
viens no Rīgas Latviešu biedrības dibinātājiem, I Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku rīkotājs. 
Viņš interesējās  un rakstīja rakstīja par zemkopību un augsnes uzlabošanu. 

https://www.europeana.eu/el/item/92085/21808

https://lv.wikipedia.org/wiki/I_Visp%C4%81r%C4%ABgie_latvie%C5%A1u_Dzied%C4%81%C5%A1anas_sv%C4%93tki


 Mācību ekskursijas

K. Šmita Rīgas cementa fabrika sāka darbu 1867. gadā. 
Sākumā portlandcementu ražoja no dolomītiem un māliem, bet
izrādījās, ka vietējais dolomītmerģelis neder portlandcementa
ražošanai, jo magnija oksīds tā sastāvā nedrīkst pārsniegt 5%.
Tad portlandcementu sāka ražot no ārzemēm ievestā krīta un
Ķengaraga māliem.

Karla Šmita cementa fabrika Podragā 
(die Rigaer Cement-Fabrik auf Poderaa)

https://lv.wikipedia.org/wiki/Podrags
Rīgas cementfabrika, 1870. g. zīmējums



 Mācību ekskursijas

1849. g. Heinrihs Ādolfs Brīgers, kurš bija ieguvis ziepnieka izglītību, Rīgā
atvēra nelielu ziepju vārīšanas fabriku Baznīcas un Stabu ielas stūrī.
Sākumā ziepju ražošana notika divās koka ēkās. Visu darbu paveica 6
strādnieki.  Ražošanai paplašinoties, H. A. Brīgers 1876. g. sāka ražot 
 smaržīgās tualetes ziepes  un parfimēriju.

Brīgera ziepju fabrika 
(Seifensiederein von Constabel und Brieger)

Stabu iela 10. No: https://brieger.lv/ 



 Mācību ekskursijas

19. gs. 60. gadu sākumā tika izbūvēta jauna Rīgas ūdensapgādes sistēma Maskavas ielā
netālu no Krīdenera dambja. Turpat uzcēla pirmo ar tvaiku darbināmu ūdens sūkņu
staciju ar 40 metru augstu skursteni – augstspiediena torni, kas tika dēvēts par
ūdenstorni. Taču šajā tornī neatradās ūdens tvertne, tādēļ ūdens rezervju uzkrāšanai un
patēriņa svārstību izlīdzināšanai 1868. gadā uzbūvēja zemu, bet ietilpīgu ūdens
rezervuāru Lauvas (tagad Mazā Matīsa) ielā. 

Ūdens sūkņu stacija (das ständische Wasserwerk)

https://enciklopedija.lv/skirklis/114783
https://enciklopedija.lv/skirklis/114783

Ūdens rezervuārs (vidū) Lauvas ielā

https://enciklopedija.lv/skirklis/114783


 Mācību ekskursijas
19. gs. otrajā pusē Rīgā darbojās vairākas lielas un daudzas mazas alusdarītavas.

Brauerei von Dauder & Co 
Brauerei von Kuntzendorff
Brauerei Charlottenthal G.A. Bertels
Brauerei von Stryzki

https://www.europeana.eu/lv/item/92085/21505

Vecākā no tām - Bierbrauerei Gust. Kuntzendorff - dibināta 1796. gadā.
1873. g. tai uzbūvēja jaunus korpusus Lēģeru ielā (tagad Matīsa ielā 8).

1865. gadā Sarkandaugavā latviešu zemnieks Johans Dauders
jeb Jānis Daude (1820-1879) nodibināja alusdarītavu
Waldschlößchen jeb Mežpils. Sākotnēji tā bija neliela
brūvētava, kurai līdzās atradās stikla fabrika taras ražošanai.

1868. g. Karls fon Strickis pārpirka Šulca alusdarītavu Nikolaja
(tag. A.Briāna) ielā 75/77 un pārdēvēja to par 

       Bier und Porterbrauerei und Malzfabrik C. Stritzky.
      Tur ražoja ne tikai alu, bet arī porteri un citus iesala dzērienus. 

Stricka fabrikas teritorija, 19. gs. zīmējums.

Alusdarītavas 

http://www.rigacv.lv/trip/stritzky.lat

http://www.rigacv.lv/trip/stritzky.lat

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/24904/


 RīgasPolitehnikuma ķīmijas kolokvijs
1873. gadā prof. F. Vēbers Rīgas Politehnikumā ieviesa
ķīmijas kolokviju ķīmijas un lauksaimniecības
studentiem pēc sava skolotāja G. Magnusa fizikas
kolokvija parauga. 
Ķīmijas kolokvija mērķis bija regulāra zinātnisku,
populārzinātnisku un praktiska rakstura priekšlasījumu
noklausīšanās un apspriešana. 
Kolokvijos studenti mācījās izteikties par zinātniskiem
jautājumiem un  tika stimulēts patstāvīgais darbs,
mācībspēki labāk iepazina studentus.
Kolokvijos  notika domu apmaiņa un diskusijas.
Kolokvijos tika aizstāvēti arī diplomdarbi. 

1880/1881

1874/1875

Ķīmijas kolokvija pirmā sanāksme notika 
1873. gada 14. februārī F. Vēbera vadībā.

Profesors F. Vēbers aktīvi piedalījās pirmajos
priekšlasījumos. Taču pieaugot darba slodzei un
progresējot viņa slimībai, F. Vēbera tiešā līdzdalība
kolokvija darbā mazinājās, bet kolokvijs darbojās 
profesoru M. Glāzenapa un G. Tomsa vadībā.

Das Chemische Colloquium war in 11 Sitzungen von 199 Mitgliedern besucht, welche 11
grössere Vorträge hielten. Die Einführung eines Fragekastens diente nicht wenig zur
Belebung desselben.

1877/1878



 RīgasPolitehnikuma ķīmijas kolokvijs

 Statuten des Chemischen Colloquiums am Polytechnikum zu Riga. 
 Riga: Stahl'sche Buchdruckerei (Druckerei der "Zeitung fűr Stadt und Land"),
1880.13 lpp. 
 No LNB krājuma

kolokvija mērķis ir veicināt interesi par ķīmiju un ar to saistītajām zinātņu studijām
iepazīstināt ar sasniegumiem  visās šo zinātņu jomās
regulāri rīkot sanāksmes
prezentēt dalībnieku patstāvīgos darbus
izveidot savu bibliotēku

Statūtos teikts, ka: 

J. Stradiņš. Latvijas ķīmiķu savienība. http://archive.lza.lv/ZVpdf/zv20-1991-6.pdf



 RīgasPolitehnikuma ķīmijas kolokvijs

mērķus
biedru uzņemšanu, biedru naudas
aktīvus un to izmantošanu –  grāmatu un periodisko izdevumu iegādi
pārvaldību
kopsapulču organizēšanu

Rīgas  Politehnikuma Ķīmijas kolokvija statūti nosaka  šīs biedrības:

Pēc F. Vēbera aiziešanas mūžībā ķīmijas kolokviju turpināja
profesori V. Ostvalds un K. Bišofs, bet 1909. g. izcilais latviešu
ķīmiķis P. Valdens organizēja RPI Ķīmiķu biedrību. 



 Bibliotēkas inspektors
1875-1881

1875. gada 13. maijā  F. Vēberu iecēla par Rīgas Poletehnikuma bibliotēkas inspektoru uz trim gadiem, 
bet viņš palika šajā amatā līdz  mūža beigām.

F. Vēbera Bibliotēkas inspektora darbības laikā RP pārskatos tika sniegtas ziņas par bibliotēkas krājumu - izdevumu skaits
bibliotēkas krājumā, cik jaunu  izdevumu / sējumu  nācis klāt.
Turpat atrodamas arī ziņas par izsniegumu.

Kārlis Leilands (1856–1919) pēc Komercskolas beigšanas 1874. g. strādāja sākumā par bibliotēkas sekretāru, 
bet no 1875. g. viņš bija bibliotēkas inspektora palīgs.

Bibliotēka lasītājiem bija atvērta katru dienu  5 stundas, izņemot brīvdienas.

Ziņas par krājumu un izsniegumu 1875/76 māc. g. Ziņas par krājumu un izsniegumu 1880/81 māc. g.



Pirmais RP bibliotēkas katalogs tika izdots 1872. gadā. To sastādīja toreizējais bibliotēkas inspektors E. Hoijers.
1875. g. tika publicēts bibliotēkas kataloga 1. papildinājums.
1881. g. tika publicēts bibliotēkas kataloga 2. papildinājums ar F. Vēbera priekšvārdu.

Laikā, kamēr F. Vēbers bija bibliotēkas
inspektora amatā, RP bibliotēkas krājums
tika papildināts ar 3007 darbiem.

 RP Bibliotēkas katalogs

Zweiter Nachtrag zum Kataloge der Bibliothek der polytechnischen Schule
zu Riga / [Vorwort von F. Weber]. Riga: Gedruckt in der Müllerschen
Buchdruckerei, 1881. 

Katalog der Bibliothek des
Polytechnikums zu Riga / herausgegeben
von E. Hoyer. Riga: Druck von Leopold
Weyde, 1872. 



 Ielūkojoties katalogā
Katalogā ziņas par bibliotēkas krājumā esošo literatūru ir sistematizētas 7 nodaļās un vairākās apakšnodaļās:

Matemātika
Dabas zinātnes 

Tehniskās zinātnes

Valsts un sabiedrības  zinātnes
Ģeogrāfija, topogrāfija, etnogrāfija, ceļojumi. Vēsture.
Biogrāfijas 
Enciklopēdijas, vārdnīcas, izglītība, valodniecība, filozofija u. c.
Periodiskie izdevumi

                     e. Ķīmija un farmācija

                     c. Ķīmijas tehnoloģija



 Grāmatas un žurnāli  bibliotēkas krājumā ...

Muspratt's theoretische, praktische und analytische Chemie in Anwendung auf Künste und Gewerbe: Encyklopädisches Handbuch der technischen Chemie. 1877-1880. 4.-7. sējumi. 
C. R. Fresenius. Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, oder die Lehre von der Gewichtsbestimmung und Scheidung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben
und der Landwirtschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusamm engesetzten Verbindungen in zwei Bänden. Braunschweig: Vieweg, 1875.
Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer. Ķīmijas filiāles krājumā no 1880. g.
Journal für praktische Chemie, 1872, Bd. 5.

F. Vēbera laikā bibliotēkas krājumu papildināja ievērojamu zinātnieku un mācību grāmatu autoru darbi.
Daži no kataloga 2. papildinājumā minētajiem izdevumiem ir saglabājušies Ķīmijas filiāles krājumā:



Rīgas pilsētas Sanitārā komiteja

1867. gada 9. augustā tika izveidota Rīgas pilsētas Sanitārā komiteja, 
kurā darbojās divi priekšsēdētāji, pilsētas ārsts, ķīmiķis un divi ārsti. 

dzeramā ūdens kvalitāte 
stāvošo ūdeņu likvidēšana
notekūdeņu attīrīšana
cīņa ar gaisa piesārņojumu

Sanitārās komitejas uzmanības lokā bija:

par pilsētas ūdens un  gaisa stāvokli 
ieteikumus par vides stāvokļa uzlabošanu – ūdensapgādi, kanalizāciju,
atkritumu  apsaimniekošanu

Sanitārā komiteja publicēja pārskatus par savas darbības rezultātiem un 
 veiktajām analīzēm:

Bericht des permanenten Sanitäts-Comité der Stadt Riga über seine Wirksamkeit im Jahre …
Riga: Sanitäts-Comité der Stadt Riga, 1872-1879

F. Vēbers Sanitārās komitejas darbā sāka piedalīties jau no tās dibināšanas 1867. gadā 



Rīgas pilsētas Sanitārā komiteja

gāzēm, kas ievadītas ūdens apgādes sistēmā (1868)
pētījumiem katoļu un Raskoļņikova baznīcu pagalmos (1869)
ūdens paraugiem , kas ņemti no urbuma Jēkaba baznīcas pagalmā (1876) 
gaisa piesārņojumu, netīrību un ūdens uzkrāšanos neapbūvētajos laukumos un ielās (1877)
no pilsētas kanāla ņemto ūdens un dūņu paraugu analīzēm (1878)
par cementa zārku ieviešanu koka un metāla zārku vietā

F. Vēbers Sanitārās komitejas ziņojumos rakstīja  par:



Rīgas pilsētas Sanitārā komiteja

https://www.europeana.eu/cs/item/92085/22325

Dr. Bochmann, F. Weber. Gutachten, betressend die
Verlegung der Thalheim’schen Fabrik 

F. Vēbers un E. Bohmanis sniedza ekspertu atzinumu par Tālheimas rūpnīcas pārvietošanu (1876)

Georga Tālheima (Thalheim) ratu smēres fabrika (dibināta 1867. g.) atradās Dzirnavu un
Ganību dambja (tag. Strēlnieku) ielu stūrī. 

Apsekojot fabriku un veicot analīzes, eksperti secināja, ka fabrika rada iedzīvotājiem kaitējumu:
1) ar dūmiem, apkurei izmantojot akmeņogles
2) ar izplūstošajām gāzēm, kuras rodas sveķu destilācijas laikā un ir bīstamas veselībai
3) ar notekūdeņiem

Ekspertu ieteikumi problēmu novēršanai vai mazināšanai:
1) ierīkot dūmu novadīšanas sistēmu, kā tas ir visās lielajās rūpnīcās ārzemēs
2) veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu gāzu izplūšanu gaisā
3) notekūdeņu attīrīšana

https://www.europeana.eu/cs/item/92085/22325
https://www.europeana.eu/cs/item/92085/22325


 Biedrības

Rīgas dabaspētnieku biedrība  (Naturforscher-Verein uz Riga), dib. 1845 

Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga 
Arbeiten des Naturforschenden Vereins zu Riga

19. gs. 60. gados Rīgas Dabaspētnieku biedrībā aktīvi darbojās arī RP profesori E. Nauks, A. Teplers un F. Vēbers.
Francis Vēbers bija Rīgas Dabaspētnieku biedrības ierindas biedrs no 1865. gada.
Sanāksmēs, kuras notika RP telpās Troņmantnieka bulv. 19, tika lasīti un apspriesti referāti par atklājumiem un
pētījumiem dabaszinātņu jomā. RP mācībspēku aktīvā dalība biedrībā veicināja sabiedrības un studentu interesi par
dabaszinātnēm.
Biedrībai bija savi izdevumi, kuros tika publicēti pārskati par biedrības darbu, kā arī īsi ziņojumi par pētījumiem:

Francis Vēbers Rīgā iesaistījās dažādu biedrību darbā.



 Biedrības
Rīgas Tehniskā biedrība (Technisches-Verein zu Riga), dib. 1858

Rīgas Tehniskajā biedrībā darbojās inženieri, arhitekti, būvnieki, fabrikanti un daudzi RP mācībspēki.  
Biedrība veicināja rūpniecības attīstību, popularizēja tehnikas sasniegumus un interesi par inženierzinātnēm.
F. Vēbers bija tās aktīvs biedrs, viņu ievēlēja biedrības izdevumu redakcijas komitejā.

Rīgas Amatu biedrība, dib. 1865

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/44287/



Zinātne

Intensīvais mācību un administratīvais darbs - lekciju lasīšana visos ķīmijas
priekšmetos, telpu iekārtošana, ķīmijas praktikuma vadīšana, Lauksaimniecības
izmēģinājumu stacijas vadīšana, ķīmijas kolokvija organizēšana, bibliotēkas
inspektora pienākumi, kā arī sabiedriskie pienākumi dažādās biedrībās un
Sanitārajā komitejā – tas viss un progresējošā slimība neļāva F. Vēberam
pievērsties zinātniskajam darbam un pētījumiem.

Vairākus gadus F. Vēbers pētīja pirogallusskābes broma atvasinājumus, 
bet pētījumi netika pabeigti un netika arī publicēti. 

F. Vēbera lekciju konspekti glabājas Baltijas vēstures dokumentu kolekcijā - 7363. fonds
 



     Vēbera darbība pilnīgi bija veltīta mācību spēku stāvokļa
un viņu attiecību ar studentiem uzlabošanai; viņš
paplašināja laboratorijas un praktisko darbu programmas;
viņš pilnveidoja zināšanu un praktikantu sekmības kontroli;
rūpēs par pareizu un sabiedrībai derīgu ķīmiķu izglītību
viņš ieviesa jaunus teorētiskos apmācības priekšmetus:
lauksaimniecības ķīmiju (sk. 1873./74. māc. g. plānu) un
teorētisko ķīmiju (1879./80. māc. gadā).

Pauls Valdens

F. Vēberam pieder ķīmijas kolokvija dibināšanas nopelni.
Jānis Stradiņš
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