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VAI CILVĒKAM VAJAG DAUDZ?



Kāda vecā grāmata es redzēju dīvainu zīmējumu. 
Tajā bija attēlota milža galva. Tās plati alvērlaja mute 
ka tunelī iebrauca iekša dzelzceļa vagoni. Uz platformām 
alradas mucas un maisi, kasies ar maizi, sviestu, sieru, 
šķiņķiem un desām. Atceros, ar kādu izbrīnu es ap
lūkoju šo zīmējumu. Zem la bija uzraksts: «Tik
daudz ir nepieciešams cilvēka uzturam viņa mūžā».

Vai tiešam tik daudz? Vai tiešām cilvēks septiņ 
desmit astoņdesmit gados apēd šo produktu kalnu, 
visus šos šķiņķus un desas, tik milzīgu daudzumu 
sviesta un aug|u? Vēlāk es uzzināju, ka mākslinieks 
ir mazliet pārspīlējis, uzzīmējis vairak, lai būtu iespai
dīgāk. Tomēr, lai cilvēki būtu paēduši un ve
seli, lai viņi varētu papildināt kustībām im strādā
šanai patērēto enerģiju, viņiem nepieciešams diez
gan daudz visdažādāko produktu.

Zinātnieki jau sen ir aprēķinājuši, cik daudz cil 
vekam ir jāapēd diena, nedēja, mēnesī, gadā al 
kārībā no viņa darba veida (vai viņš ir skolotājs vai 
zemes racējs, šoferis vai metalurgs). Tā, piemēram, ja 
cilvēkam nav lielas fiziskas slodzes, gadā viņam va
jadzīgs septiņdesmit kilogramu gaļās, simt četrdesmit 
kilogramu maizes, četrdesmit kilogramu cukura, simts 
kilogramu kartupeļu, septiņdesmit kilogramu augļu un 
ogu.

Tatad sava mūža septiņdesmit gados viņš apēdīs 
apmēram piecas tonnas gaļas, gandrīz desmit tonnu
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maizes, Iris tonnas cukura, septiņas tonnas kartu
peļu, piecas tonnas dažādu augļu. Protams, tapai 
nepieciešams ir gan sviests, gan putraimi, gan piens, 
gan dārzeņi un vel daudz visdažādāko produktu.

liet vai tad cilvēkam vajadzīgi tikai pārtikas pro 
dūkti? Protams, ka ne. Viņam nepieciešams apģērbs un 
apavi, televizori un ve|as mazgājamās mašīnas, mē
beles un automobiļi. Ir vajadzīgas daudzas visda
žādākās lielas, un ar katru gadu to skaits pieaug.

Cilvēki grib dzīvot arvien labāk, cilvēki dzīvo il
gāk. Arī iedzīvotāju skaits uz Zemes pieaug. Viena mi
nūtē uz mūsu planētas piedzimst divsimt zēnu un mei
teņu. Stundas laikā — divpadsmit tūkstoši! Bet tas taču 
ir nelielas pilsētas iedzīvotāju skaits!

Pašlaik uz zemeslodes dzīvo gandrīz pieci miljardi cil
vēku. Milzīgs skaitlis. Bet 2000. gada uz mūsu pla
nētas būs jau vairak nekā seši miljardi cilvēku. Līdz 
nākamā — divdesmit pirmā gadsimta vidum vairak 
nekā vienpadsmit miljardi! Tikai maizes vien tad cilvēcei 
katru dienu vajadzēs četrus miljonus tonnu, .la 
visu šo maizi iekrautu vagonos, tad maizes ešelons 
izstieptos tūkstoš kilometru garumā!

Bet vai tad būs iespējams pieēdināt visus cilvē
kus? Vai izdosies viņus apģērbt, apaut, apgādāt ar 
visu nepieciešamo? Jā, būs iespējams, ja cilvēkiem 
talkā nāks viņu uzticamie palīgi — mašīnas, apa- 
rati, sarežģītā un droša automātika.

Dažadās zemes, kā zināms, cilvēki dzīvo dažādi. Ka 
pitālistiskajās valstis bezdarbnieka un miljonāra dzīvi 
nevar pat salīdzina!. Viens dzīvo trūkumā, bet otrs peld 
zelta. Viens sapņo par bezmaksas zupas šķīvi, bet otrs. ja 
vēlēsies, spēs nopirki atsevišķu personisko salu.

Pie mums nekas tamlīdzīgs nav un nevar būt. Visi, 
kas godīgi strādā, mīl savu darbu un dara derīgu 
darbu, dzīvo pārticīgi, neciešot Irukumu.



Pie mums izgatavo daudz dažadu apģērbu, apavu, 
radiouztvērēju, televizoru, pulksteņu, fotoaparātu. Tik 
daudz, ka pieliek visiem mušu zemes pilsoņiem. Pie 
mums ražo ļoti daudz pārtikas un ražos arvien vai
rāk. Un, ja šo bagātību apdomīgi un saimnieciski 
izmantos, ja modernas džinsu bikses vai dārgās 
kleitas nekļūs par pašu galveno dzive. ja cilvēks 
ēdīs ar mēru (bet tas veselībai nak par labu), ja 
interesants darbs, gramatu lasīšana, pārgājieni, likša
nas ar draugiem viņam būs svarīgāku par visu. tad ari 
labas mantas un garšīgs ēdiens viņam ies labuma. Tad 
viss būs labi.

Bet no kurienes rodas apģērbs, maize, sviests, piens? 
«No veikala.» kāds no jums droši vien atbildes. 
Bel mans jautājums ir uzdots nopietni. Kur un ka iz 
gatavo produktus un dažādas lietas? Kā ir uzbīī 
vēlas tās mašīnas un aparāti, ar kuriem var iegūt visu 
nepieciešamo?

Par visam mašīnām, visiem aparātiem un aulomā- 
tiem. protams, nevar pastāstīt. Šim nolūkam nepie
tiktu pa I pašas biezākās grāmatas. Es pastāstīšu 
jums par pašu interesantāko. Mēs pabūsim tur. kur 
notiek īsti brīnumi.

Reiz zinātnieki mēģināja sastādīt to priekšmetu, pro 
duklu, instrumentu un materiālu sarakstu, kuri cilvē
kiem ir vajadzīgi mājās un darbā. Iznaca garš jo 
garš saraksts, kurā ietilpa divdesmit miljonu nosau
kumu. Divdesmit miljonu! Lūk. tik daudz cilvēkam ir 
vajadzīgs, lai varētu īstenoties visi viņa plāni, lai 
viņš varētu normāli dzīvot, strādāt, atpūsties, izgud 
rot, būvei pilsētas. Un pirmā šaja saraksta bija mi 
liela maize pats nepieciešamākais, pats lieliskākais 
produkts uz. Zemes.



KA MAŠĪNAS OKI» MAIZI?



PARASTS BRĪNUMS

Vai jums ir gadījies nogaršot uzbeku maizi «obinon»? 
Ta pat nav līdzīga lai maizei, pie kuras esam pie
raduši. Tie vienkārši ir plāceņi, neraudzēti plāceņi. 
Bet cik gan tie garšīgi!

«Nē,» teiklu jums Gruzijā, «nogaršojiet mūsu maizi 
«Soli» un « trahtinuli». Nav pasaulē garšīgākas par 
mūsu, gruzīnu maizi.»

Kazahiem patīk viņu maize «lokas un «žainan», bet 
tadžikiem — plāceņi «lazzat». « noniragvani > un «ča 
boli». Savdabīga maize ir ari kirgīziem, ukraiņiem, 
baltkrieviem, igauņiem, latviešiem.

Cik maizes un maizes izstrādājumu šķirņu cep mūsu 
valsti? Desmit, divdesmit, trīsdesmit? Nē. daudz vairāk! 
Apmēram astoņsimt veidu un šķirņu. Un kas te vien nav! 
Maize no rudzu un kviešu miltiem, dažādu veidu, l'or 
mas un izmēra maizes klaipi, baloni, baltmaize un bul 
ciņas. veģi, pīta baltmaize, radziņi. Vēl ir Maskavas. 
Latvijas, plaucētā, Borodinas, Minskas, Kauņas, salī
ga. Krasnoseļskas. Poļesjas maize . . . Uzskaitīt var ilgi.

Bez maizes nav pusdienu,» — saka paruna. Vel 
varētu piebilst: Ari brokastu un vakariņu». Katls gan
var būt ēdiens bez labi izceptas, smaržīgas, svai 
gas maizes?

Pamēģiniet est pusdienas vienu un to pašu ēdienu 
šodien, rīt un parit. Pats garšīgākais ēdiens pēc paris
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nedēļām būs la apnicis, ka uz lo pat skatīties vairs 
negriliesies. Bet, luk. maize, un tikai maize, ka par brī
numu nekad neapnīk, kaut ari mēs 1« ēdam vairak reižu 
diena.

Un tas nav tikai uz Zemes, bet arī kosmosa. 
Iteiz mūsu lidotajiem kosmonautiem, kuri ilgi bija aira 
dusies orbitālajā stacijā «Saļul». jautāja, kāds pro
dukts tur. orbītā, viņiem visvairāk paticis. Domāja, 
ka viņi nosauks šokolādi vai augļus. Bet kosmonauti 
piepeši atbildēja: «Visvairāk mums patika maize.
Tas ari ir pats garšīgākais produkts.»

Cirtīti iedomāties dzīvi bez maizes. Cīruli iztikt 
bez las. atrast maizes vielā kaut ko citu. Tiesa, 
Bumanija un Moidāvijā daudzi maizes vieta ēd mama- 
ligu kukurūzas miltu putru. Bet korejieši ed 
pālie» jeb vāritus rīsus bez sāls un sviesta. To

mēr lielākais vairums cilvēku uz Zemes dod priekš
roku dažādu veidu maizei.

Vai sen jau ta izgudrota? Ļoti sen.
Pirms daudziem tūkstošiem gadu cilvēki vēl ne

pazina maizi. Pirmatnējie mednieki ar akmens cirvjiem 
un šķepiem, kuriem bija akmens uzgaļi, medīja mainu 
lus un alu lāčus. Taču medības ne vienmer bija 
veiksmīgas. Un cilvēki vāca arī graudus un augļus. (īrau 
dus viņi eda svaigā veida, pat nesaberžot miltos. T i
kai pec daudziem gadsimtiem kāds pirmais atta 
pas graudus saberzt starp diviem akmeņiem un mil
tiem pievienot ūdeni. Iznāca visumā ciešams ediens. Kat
ra ziņa tas bija daudz garšīgāks lieka sausie, cietie 
graudi.

Laikam nejauši izdarīja ari otro atklājumu. Beiz 
graudi nokļuva ugunī, apcepas un kļuva vel garšīgāki. 
Tad cilvēks saberza izceptos graudus un izgatavoja 
sev kaut ko līdzīgu biezputrai vai virumam. I.idz mai 
zes izgudrošanai bija likai viens solis.



Var triki, ka maize paradijas tad. kad cilvēki pasi 
saka audzei labību. Nelielos laukos ar vienkāršiem 
kapļiem viņi uzirdināja augsni un seja kviesus. mie
žus.' prosu' Mušu tālie senči bija vel ļoli slikti
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zemkopji. Ražas bija mazas, bet pal tāds lauks baroja 
daudz labak un drošāk nekā savvaļas kviešu un miežu 
puduri.

(■raudos berza piestas un rokas dzirnavas. No mik 
tas. kas vairak atgādināja biezu graudu putru, mušu 
senči eepa plāceņus, kurus ar pilnam tiesībām jau va
rēja saukt par pirmo maizi.

•la tagad piedāvātu pagaršot šo maizi, diezin vai 
mums ta garšotu. Smaga, blīva, ta nemaz neal 
gadinaja mušu drupano un vieglo maizi. Lai iegulu lādu 
maizi, to vajadzēja cept pavisam savadak. bet tieši 
ka. to vel ilgi neviens nezināja.

Mīkstu un drupanu maizi izgatavoja senie eģip- 
tieši apmēram pirms piectūkstoš gadiem. Ko tad viņi 
izdomāja? Viņi mīklai pievienoja raugu. Un tikai. Bet 
notika brīnumi: sīkstais, smagais plācenis pārvērtās par 
drupanu, aromātisku maizi.

Raugs ir lietderīgu mikrobu kopums. Atsevišķus 
rauga mikroorganismus var saredzēt tikai mikro 
skopā. Met ne velti ir lads teiciens: «Mazs, liet brašs». 
Raugs veic milzīgu darbu. Starp citu, jus paši par 
to pārliecināsieties, paņemot svaigas maizes gabalu. Tas 
viss saslav no porām, caurumiņiem un bedrītēm. Tas 
ir rauga darbs. Barojoties ar cukurainam vielām, kas 
atrodas mīkla, rauga mikrobi izdala ogļskābo gāzi. Ta 
arī veido mīklā caurumiņus, ejas, kanālus un ka- 
naliņus. Mikla kļūst irdena, bet maize mīksta un 
viegla.

Kģiplieši jau senatnē bija izcili maizes cepēji. 
Viņi maccja izcepi apmēram trīsdesmit dažāda veida 
maizi, plāceņus un piparkūkas. Viņiem bija apaļas, 
taisnstūra, koniskas tonnas maize, zvēru, putnu 
un zivju veida bulciņas. Un ši maize, ko cepa pirms 
piectūkstoš gadiem, jau ļoti atgādināja mūsdienu 
maizi.
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MAIZES CEPŠANAS MEISTARI

No ēģiptiešiem maizes cepšanas mākslu pārņēma Sena 
Grieķija. Tas ari notika ļoti sen, gandrīz pirms Iris 
tūkstoš gadiem. Ilgu laiku baltmaizi šeit uzskatīja par 
gardumu, cienastu. To ēda kā atsevišķu dārgu ēdie
nu. Ja grieķis gribēja uzsvērt, ka viņš ir bagāts un 
dižciltīgs, tad noteikti viesiem ceļa priekšā drupanu 
baltmaizi.

Pēc tam maizi iemācījās cept romieši. Viņi saka bū
vēt lielas ceptuves, kurās maizi cepa pārdošanai. Šīs 
sabiedriskās ceptuves vadīja vispieredzējušākie meistari. 
Viņu vārdi bija tikpat plaši pazīstami ka slavenu 
karavadoņu vārdi. Un nav nekāds brīnums, jo viņi 
mācēja izcept vienreizēji garšīgu maizi.

Tā. piemēram, Senajā Roma dzīvoja maizes cepējs 
Marks Vergīlijs Eirisaks. Par godu šim maizes ce
pējam uzcēla milzīgu pieminekli. Romas impērijas gal 
vaspilsēta Eirisaks uzbūvēja vairākas ceptuves un apgā
dāja ar maizi tūkstošiem cilvēku. Šis piemineklis ir 
saglabājies līdz pat mūsdienām, kaut arī to uzcēla pirms 
divdesmit gadsimtiem.

Arī Krievzemē maizes cepšanas māksla bija pazīstama 
kopš seniem laikiem. Maizes cepējus sauca par maiz
niekiem, bet ceptuves — par maizes mājām. Bez 
maizniekiem vel bija veģu cepeji. pirādznieki, baltmai 
zes cepēji, baranku cepeji. piparkūku cepēji. Tie bija cil
vēki. kas cepa veģus, pīrāgus, baltmaizi, barankas, pipar
kūkas. Kādus tik. piemēram, pīrāgus svētkos necepa krie
vu pīradznieki: ar zivīm, medījumu, sēnēm, zirņiem, ma
gonēm!

Bet piparkūkas? Lieliskas piparkūkas cepa Mas
kava. Tulā. Vjazmā, Arhangeļska: iespiestas, izgriez
tas, veidotās. īpaši skaistas bija iespiestas pipar
kūkas ar interesantiem rakstiem, zvēru un putnu, 
pasaku un teiku varoņu attēliem. Dāvināšanai
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paredzētās piparkūkas svēra divus vai Iris kilogramus, 
bet dažreiz ari veselu pudu.

Arī maizi Krievzeme cepa visdažādāko. Apaļus 
klaipus, trīsstūra un četrstūra kukuļus. Maizi ar medu 
un magonēm, itudzu un kviešu maizi.

Nebija viegli strādāt vecajās ceptuves. Darbdiena vil 
kas ļoti ilgi. Tumša ja telpā bija karsti un smacīgi.



(iaiss pilns ar Ivanu un millu pulek|iem. Caur maza
jiem lodziņiem ar grūtībām iekļuva saules gaisma.

Sevišķi smagi bija mīeil miklu milzīgajās koka ab 
ras. Pēc lam iedzelteno masu izklāja uz speciāla 
galda un miklu sadalīja vienādos gabalos. No šiem ga
baliem veidoja maizi — klaipus un kukuļus un ar li
zēm laida krāsni.

Visu ar rokām, visu ar paša spēku, mirkstot svied
ros pie karstās krāsns.

Šādi apstākļi bija ne tikai senajā Krievzeme. Maz 
izmaiņu bija ari daudz velak. Kad jūs paaugsie
ties. tad izlasīsiet Maksitna Gorkija stāstus. Viņš pats ir 
strādājis vecajās ceptuves un ļoti labi pastāstījis par 
strādnieku maizes cepēju smago likteni pirmsrevo 
lūcijās Krievijā.

«Mēs cēlāmies,» viņš rakstīja, «piecos no rīta, neiz 
gulejušies un — truli, vienaldzīgi jau sešos sē
damies pie galda gatavot kliņģerus no mīklas, ko mums 
bija sagatavojuši biedri laja laikā, kamēr mēs vēl gu 
lejam. Un visu dienu no rīta līdz desmitiem vakara viens 
iio mums sēdēja pie galda, vijot ar rokam elastīgo miklu 
un šūpojoties, lai nesastingtu, bet cili šaja laika mīcīja 
miltus kopa ar ūdeni.»

Met pamazām ari ceptuves sāka parādīties maši 
nas: miklas mīcīšanas, velmēšanas, griešanas un vei 
došanas mašīnas. Arī krāsnis, kuras cepas maize, lika 
pakāpeniski pilnveidotas, mehanizētas un automatizētas.

MEHĀNISKI CEPĒJI

Pirmo automātisko ceptuvi demonstrēja P.t'21. gada 
viena no rūpniecības izstādēm Anglija. Viss nolika ap 
meklētāju acu priekša, notika pats no sevis, sakot ar mik
las sagatavošanu un beidzot ar gatavās maizes iekrau 
šanu furgona. Cilvēks cepējs tikai novēroja mehā
nismu darbību.
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Automāti iebcra miltus kubla, pievienoja tur vajadzī
go ūdens daudzumu, samīcīja miklu. Kad la bija ga
tava. mehānismi miklu sadalīja nelielas devas, ievie
toja metālā veidnes un nogadaja krāsni, (iatavos gare
nos klaipus automāts ietina iidensneeaurlaidigā papīra, 
lai maize ilgāk paliktu svaiga. Mašīna viena minūte 
ietina četrdesmit garenos klaipus.

Ka jau minēju, šī automātiska ceptuve bija angļu 
ražojums iiii izgatavota speciāli demonstrēšanai izsta 
de. Hei jau divus gadus pec izstādes slēgšanas saka būvei 
automātisko maizes fabriku mūsu zeme. Ļeņingrada. I n 
iH' tapec. lai kādu izbrīnītu, bet lai paēdinātu ar maizi 
lielu pilsētu. Fabrika diennakti izgatavoja divsimlpiec



desmit tonnu maizes! Ne miltiem, ne mīklai maizes 
cepēja rokas nepieskārās. Fabrika bija kā sarežģīta mašī
na. kas strādāja ātri un noteikti.

Vairākas šādas fabrikas lika uzceltas Maskavā. Likās, 
ka labāku pat izdomai nevar. Patiešām, automātis
kie cepēji strādāja labi, cepa garšīgu maizi un pielie
koša daudzuma. Kas vel vajadzīgs?

Uet Maskavas inženieris Georgijs Marsakovs domaja 
savādāk. Viņš juta, ka automātisko maizes fabriku var 
izveidot daudz labaku. mehāniskie cepeji var strādāt vēl 
alrak. izgatavojot vēl vairāk maizes.

Inženieris uzmanīgi vēroja to mašīnu darbu, kas iz
gatavoja maizi. Pēc viņa domām tas bija pārak sa
režģītas. izpildīja daudz lieku kustību. (2ik sarežģītu ceļu 
veica mīkla — uz priekšu, atpakaļ, atkal uz priekšu, uz 
augšu, uz leju. uz augšu, kamēr ta pārvērtas par kar
stiem klaipiem! Vai nevarētu automātisko fabriku vien
kāršot, pilnveidot? Viņš nepārtraukti par to domaja un 
galu gala atrada lielisku risinājumu.

Konveijerus — celiņus, pa kuriem pārvietojās mil 
zigie kausi ar mīklu (cepēji tos sauc par abrām), vel 
neizceptas maizes sagataves un pati izcepta maize 
Marsakovs ieteica izveidot apļveida, līdzīgus karuselim. 
Arī krāsni ierīkot apļveidā. Tad pēc viņa domām vi 
sani vajadzētu virzīties stingri pa apli tikai viena vir
zienā la, kā pulksteņos griežas zobrati.

Fabrika ari izskatījās savada. Tās daudzstāvu eka 
bija apaļa un līdzīga gigantiskam klaipam. Gandrīz 
viscaur stiklota, iestājoties tumsai, ta gaiši mirdzēja. 
Uet darbs automātiskajā maizes fabrika turpinājās die
nu un nakti, ne mirkli nenodzisa uguns apļveida krās
nīs, neapstājās maizes plūsma.

Neviena citā pasaules valstī nebija šādu neparastu 
fabriku. Pie mums ladas tika uzceltas vairakas, pie tam 
to ražīgums bija kolosāli liels. Viena Maskavas apļ
veida maizes fabrika diennakti izcepa trīssimt tonnu
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maizes, gandrīz divas reizes pārspējot pašas lielākās 
amerikāņu rūpnīcas ražīgumu.

Marsakova maizes fabrikas ari tagad vel darbo
jas, tiesa, tas ir stipri pārveidotas. Kopš fabrikas uz
celšanas laika ir taču pagajis vairāk nekā pus
gadsimts un tehnika ir strauji attīstījusies. Un ne tikai 
tehnika. Ļoti izmainījusies ir arī pati maize.

Mušu senči nepazina maizi, kas liek speciāli cep
ta ceļotājiem, grūtu un ilgu ekspedīciju dalībnie
kiem. Tā satur daudz olbaltumvielu un tāpēc ir ļoti 
barojoša. Agrāk nepazina polāro maizi. To izgatavo un 
iesaiņo tā, ka la var glābāties svaiga mēnešiem ilgi. 
Pat ja pēc pusgada atvērtu caurspīdīgo sainīti, iz
ņemtu no la maizi un nedaudz uzsildītu, tā neatšķirtos no 
svaigas: tas pats aromāts, tā pati garša, tas pats 
vieglums.

Nebija ari veselības maizes. Bet tagad ir un daudz 
veidiga: bez sāls, bez cukura, ar samazinātu skābi, ar 
jodu, ar dažādu zaļu piedevām.

Nebija maizes bērniem. Tagad ir arī tāda. Tajā ir 
daudz barojošu vielu, kas ir derīgas un ļoti nepie
ciešamas augošam organismam.

Un, protams, senos laikos nepazina kosmisko maizi, ku 
ru cep speciāli kosmosa iekarotajiem.

To izgatavo mazu kukulīšu veidā, kuru svars ir ap
mēram pieci grami. Katrs no tiem ir tik liels, lai 
to visu varētu iebāzt mutē. Tas ir tāpēc, lai nerastos dru
patas. Bezsvara stāvokli drupatas var iekļūt visur: elp
vada, kādā svarīga aparātā. Tāpēc arī kosmiska maize ja 
eep tik maziem kukulīšiem, «vienam kodienam«, ka 
saka kosmonauti. Bet. lai maize visu laiku saglabātos 
svaiga, to iesaiņo plastmasas sainīšos pa desmit ku
kulīšiem katrā. Kosmisko maizi, protams, izgatavo pēc 
speciālām zinātnieku izstrādātam receptēm, speciālā 
iekārtā, ari tas cepšanas paņēmieni ir īpaši.

Atklāsmē ■ 1»



KĀ TAS NOTIEK?

Pie maizes fabrikām vienmēr garšīgi smaržo pēc 
svaigas maizes. Ļoti patīkama smarža. Tā vien gribas 
ieiet iekšā un paskatīties, kas tur notiek, kas tur ta dun, 
kad fabrika strādā. Nu ko, ieiesim un iepazīsimies ar 
mūsdienu maizes fabriku.

Mīkla voie garu re|u. līdz no tas iegūst maizi. I n 
mikla vispirms ir jāsagatavo, bet la ir liela mākslā. Ar 
ko tad viss sākas?

Agri no rīta uz maizes fabriku steidzīgi brauc 
neparasti kravas automobili. Tur. kur parastajiem kra
vas automobiļiem ir kravas kaste, tiem ir divi lieli metālā 
katli. Tie ir miltu vedēji, kas fabrikai piegādā mil
tus.

Pie katliem pievieno šļūtenes, iesledz kompresoru, gai 
sa sūkni, un milti sak plusi milzīgas se.šstavu ēkas 
augstuma tvertnes. Tas ir fabrikas miltu noliktavas. 
Tur glabājas miltu rezerve kādām desmit diennaktīm. 
Pel miltu vedēji to periodiski papildina.

No noliktavas miltus ar gaisa sūkni pārsūknē mazakas 
tvertnēs izlietošanas jeb ražošanas tvertnes. Pa 
ceļam tos izsijā un iztausta» ar magnētiem. Ja nu 
pēkšņi miltos nokļuvušas kaut kadas mclala daļiņas vai 
sīki priekšmeti. Tie noteikti ir jasalver un jaizvac. Mil 
tiem jabut pilnīgi tīriem.

Ja milti ir nokļuvuši izlidošanas tvertnēs, to liktenis 
ir izlemts: miltus izmanto maizes izgatavošanai. No tvert 
nes tos izņem pa porcijām. Automāti to izpilda pras 
migi un ātri. Un. lūk. tie jau atrodas ierauga mašīna 
vai, vienkāršāk sakot, milzīga kausa, kur noliek to 
pilina pārvēršanas.

Šeit miltus sajauc ar ūdeni un raugu, iegūstot iorau 
gu. šķidru miklu. Maizes izgatavošanai la vel nav 
derīga. Tai vel vairākas stundas jarūgst.
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Miklu automātiski pārlej cila kausa. Tas ar slarpsie 
uaiu ir sadalīts sešas vienādās daļas sekcijas, un 
kaira no lam uzpūšas, rūgst un paceļas mikla.
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Vienā sekcija mīkla tikai sāk rūgt, otrā jau ir 
lielākā gatavības pakāpe, trešajā gandrīz jau gatava, 
bet sestajā jau pavisam gatava. Gatavo mīklu iz
krauj, bet tukšo sekciju no jauna piepilda ar ieraugu. 
Process notiek nepārtraukti, bez apstāšanās.

I3et kur tad palika gatava mikla? Kamēr mēs vērojam, 
ka rūgst iejava, mikla pa gliemezi vai, vienkāršāk 
sakot, pa gliemežskrūvi, kas gandrīz ir tāda pati ka 
gaļasmašīna, tikai daudz lielākā, nokļūst miklas mīcā
ma māšīna. Tajā dozējošais automāts nogādā nepiecie
šamo tauku, ūdens, cukura un sāls daudzumu.

Ko dara mīklas mīcāmā mašīna, ir skaidrs jau no 
nosaukuma: mīca mīklu. Agrāk, vecos laikos, mīklas 
mīcīšana ar rokam bija visgrūtākais darbs, līci cik viegli 
to izdara mašīna, cik vienādi un nepiekūstot miklu mīca 
tās līdz spīdumam nopulētās mehāniskās rokas! Tās vir
zās šurp turp. To kustības patiešām atgādina cilvēku 
roku kustības.

L'n darbs tur neapstājas ne minūti. Mīklas mīca 
maja mašīnā apstrādei nepārtraukti liek padota mikla, 
bet no mašīnas tā iznāk jau uzrūgušā nebeidzama, 
līdzenā un gatavā veltnītī.

Tagad tas jāsadala gabaliņos. Un to veic nāka
majā — dalīšanas mašīna. Tās izmēri nav
lieli — apaļš cilindrs. Pa caurumiem cilindra uz kus
tīgās konveijera lentes cits aiz cita knl mīklas ga 
bāli — pagaidām vēl bez noteiktas formas, bet jau ar 
vienādu svaru. Tie brauc «uzposties».

Precīzu formu tie iegūst mīklas apaļotajā ne 
liela, bet asprātīgi iekārtotā mašīnā. Apskrien ap metālā 
gliemezi, il ka aiztraukdamies pa stadiona skrej- 
celiņu, un izlec laukā ka gluda bumbiņa.

liet bumbiņas jau gaida nakamā mašīna — mik
las formētajmašīna. Tai japarver.š tas precīzas miji 
ņas. jasaplacina un jaizsliepj. Mašīna klaudz tak, tak. 
tak. Nūjiņas cita aiz citas novietojas uz kustīgas



lentes un aizbrauc «atpūsties» uzraudzēšanas skapī. Sada 
«atpūta» (tā ilgst aptuveni stundu) ir noteikti ne
pieciešama. Nākamo klaipu sagatavēm šajā uzraudzē
šanas skapī ir jānobriest.

Ari šeit nemēdz būt apstāšanās. Vienas sagataves 
nonāk skapi, bet citas, jau nobriedušās, atstāj to. Tad tās 
tiešā ceļā nokļūst krāsnī, l iesa, vispirms sagatavēm is 
laicīgi ir jaapslājas. Griezēj nazim tās viegli jāiegriež. No 
šī iegriezuma, cepot klaipus, izveidojas nebēdnīga ķem- 
m i te».

It kā nenozīmīga operācija, bet patiesībā ļoti at
bildīga. Ja iegriezums bus neveiksmīgs, «ķemmīte» ne- 
uzrugs, un šādu klaipu uzskatīs par brāķi.

liet šodien viss rit ka vajadzīgs. Mīklas sagataves 
ienirst krāsnī. Paiet divdesmit minūtes, un tas atkal 
parādās dienas gaismā. Nē, ne tās, bet gatavi, vēl silti 
klaipi: drupani, aromātiski, brūni apdeguši, ar koķetu 
«ķemmīti». Cik jauki klaipi iznākuši!

MAIZES CEPĒJS — LIELISKA PROFESIJA

Un to visu izdarīja, izmantojot automātiskās mašīnas. 
Maizes tapšanas gaiļa no miltu noliktavas līdz paplā
tēm, uz kurām uzliek gatavos klaipus, maizes cepēja ro
kas miklai pat nepieskārās. Tā, lūk, izmainījies darbs 
maizes cepšanas fabrikās.

Pakāpeniski aiziet pagātnē miklas mīcītājā, miklas da
līšanas un noapaļošanas mašīnu mašīnista, krāsnis ap
kalpojošo cepēju profesijas. Toties aizvien vairak fab
rikās nepieciešami elektriķi un mehāniķi, inženieri 
tehnologi un laboranti. Meitenes baltos halātos un ce
purītes no pogvadibas pultīm vada sarežģītas mašīnas.

Automāti ir automāti, bet labam maizes cepējam ari 
pašam «japazist» maize; pēc miltu veida, blīvuma, 
mīklas smaržas, dažādu piedevu kvalitātes jājul. japa-

‘J!5



redz. kāda iznāks maize. Pieredzējuši cepēji apgalvo, ka 
nemēdz būt pilnīgi vienādu miltu. Katriem ir sava īpat
nība, savs «spēks». Mašīnas ir mašīnas, bet īstam 
meistaram jāprol daudz ko izdarīt ari ar paša rokam.

(ienadijs Sergejcvičs Slramnovs par maizes cepēju 
kļuva,vēl būdams mazs zēns. 'I'as bija grūtajos kara ga
dos. Tad viņš atnāea uz nelielo Maskavas maizes cep
tuvi. Atnāca un la ari palika uz visu mu/.u par maizes 
eepeju, no visas sirds iemīlēja šo amatu.

Saka strādāt par mācekli, tad bija eepeja palīgs, ce 
pe js. Izgāja visas pakāpes, nevienu neizlaizdams. Bija sa 
va amata meistars un galu gala kļuva par vienu no Mas 
kavas lahakas maizes fabrikas vadītāju.

(ienadija Scrgcjeviča darba diena sakas ar fabrikas 
apgaitu. Sniegbalta lialala un cepurīte viņš iet pa pazīs 
lamu ceļu. ievērojot visu: gan labo, gan slikto. Palūkojas, 
ka gatavo miklu, un sniedz lietišķu padomu. Nokāpj
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leja pie dalīšanas mašīnas. Kā šeil veicas? Pārbauda 
miklas apafotaja darbu. Novēro krasus darbību, jo ta 
viņu interesē galvenokārt.

Neskaitāmas reizes viņš pats ar savam rokam ir ielai
dis maizi krāsni. I’as bija sen. (ienadijs Sergejevies atce
ras: «Kādreiz es kautrējos nosaukt savu profesiju. Mūs 
sauca par «cepējiem-ielaidējiem >. Tagad gandrīz visas 
maizes fabrikas profesijas sakas ar vārdu «mašīnists».’;

(ienadijs Sergejevies ir Sociālistiskā Darba Varo
nis. Šo augsto nosaukumu viņam piešķīra par paš
aizliedzīgu darbu, par to. ka viņš mīl savu profe
siju. kas vienlaikus ir tik pieticīga un tik svarīga.

Kur vien ari nesēstos pie galda pilsētas dzi 
vokli, pārgājienā telti vai orbitālajā kosmiskajā staci
ja vispirms pasniedz maizi. Mušu valstī maizi cep 
pieliekošā daudzumā. Tādēļ bez pārtraukuma strādā 
tūkstošiem maizes fabriku, kas apgādātas ar automā
tiskajām mašīnām.

Vai tad citādi varētu izcept tik daudz maizes, cik 
pie mums izcep: diennakti septiņdesmit piecus tūk
stošus tonnu! Tikai Maskavā vien dienā apēd divus 
ar pusi tūkstošus tonnu maizes. To cep vairāk nekā div
desmit pilsētas maizes fabrikās.

Tas ir liels sasniegums un liela laime, ka pie mums 
dažāda veida un garšīga maize ir papilnam.



Automātiskais konditors minūte izgatavo vienpadsmit tortes. Tas ir 
piecas reizes vuirāk nekā izgatavoja agrak.

Lai nogaršotu maizes plāceni, nevajag braukt uz Uzbekiju. 
Tādus plāceņus cep ari Ukraina, Kijeva, pie tam automātiski. 
Vienā sekunde miklas bumbiņa ir saptacinala. Pēc tam cits šab 
lons druka uz plāceņiem austrumniecisku zīmējumu, un tad tos 
nogādā krāsni. Mehanizēta līnija stunda izcep aptuveni septiņ 
simt plāceņu.

Interesanti ir verot, ka musina izgatavo makaronus. Mikla liek 
izspiesta pa speciāliem caurumiem matrici. Vienlaikus tiek iegūti 
vairāki desmiti garu jetmakaronu. Tos pakar uz pakaramiem un no 
gada žavešanas kamera. Tikai pec astonam stundām no tiem ir 
izveidojušies cieti zeltīti makaroni. Atliek tikai tos iesaiņot. To ari 
veic automāts.

Sviestmaižu uutomalum ir nepieciešamas tikai trīs sekundes, 
lai izgatavotu vienu sviestmaizi. Pa šo laiku automāts paspēj 
sagriezt maizi, uzliki uz tas visu nepieciešamo un pasniegt pirce 
jam gatavo sviestmaizi. Stunda automāts izgatavo tūkstoš divsimt 
sviestmaižu.
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a pb r īn o ja m a is  pr o d u k ts

Maize ir cilvēka rokam radīts brīnums. Bet ir vel viens 
brīnums, ko radījusi pali daba, un tas mums ari ir (oli 
labi pazīstams. Tas tapai ka maize nak mums līdzi 
no pirmajiem dzīvības gadiem un atrodas uz galda bieži 
vien blakus maizei. Tas var remdēt slapēs un pa 
barot. Šis apbrīnojamais produkts (otra lada dabā nav) 
satur visas cilvēkam nepieciešamās vielas. Tas ir gan 
ēdiens, gan zāles. Ne velti seno laiku zinātnieki to 
devēja par «dzīvības sulu». Rs runāju par pienu.

Cilvēks iemācījās izcept īstu maizi apmēram pirms 
piectūkstoš gadiem, Un apbrīnojami, ka apmēram laja 
pašā laika viņš iemācījās iegul ari pienu. Viņš saka 
pieradināt savvaļas dzīvniekus, nogaršoja kazu. zirgu, 
bifeļinalīšu. kamieļu pienu. Del pāls garšīgākais viņam 
šķita govs piens.

Govs deva pienu vairak lieka visi cili dzīvnieki. 
Tā baroja gan bērnus, gan pieaugušos. Kā lai cilvēks 
to nepielūgtu? Indija līdz pat mūsdienām govis uz
skata par sveļam. Tas brīvi staigā pa ielām pat vis 
lielākajās pilsētās, un neviens neuzdrīkstas ne tikai 
iesist, bet pat vienkārši kaut ka nodarīt lam 
pāri, nobaidīt, algaiņal šo ceļo dzīvnieku.

Pat lagad. kad zinātne un tehnika tik daudz ir sa 
sniegusi, govs vel joprojām mus visus baro un dzirdi.



Piens dziedē slimības. Un lo ievēroja jau sen. 
Indija kopš seniem laikiem ir pazīstama paru
na: Gribi dzīvot ilgi dzer rūgušpienu». Ēģiptē ar
pienu ārstēja bakas. Sengrieķu ārsts Hipokrals uz
skatīja. ka ar pienu var izarsiet mazasinību. Ari 
mūsdienas pienu tapai uzskata par neaizstājamu pro
duktu. kas ir derīgs visu paaudžu cilvēkiem.

Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka gada laika katram eil 
vekam ir jaizdzer un jaapēd vairak lieka četrsimt ki 
logramu piena un piena produktu. Hei. lai šo normu 
izpildītu, nepieciešams ražot daudz piena. I'n pi«> 
mums katru gadu to ražo aptuveni simt miljonus 
tonim.

Šo piena jliru nav nemaz tik vienkārši uzglabāt, pār
strādāt. saliet pudeles vai iepildīt speciālās papīra pa 
ciņa». No piena jaizgalavo putukrējums, sviests.



biezpiens, kefirs, rūgušpiens, rjaženka un daucļzi citi gar
šīgi produkti. Visu to izdara pienotavās.

Cilvēks nopērk veikalā pudeli piena, paciņu sviesta vai 
biezpiena. Bet pajautājiet viņam, ka pienu salej pude
lēs vai iemanās iepildīt to kārtīgās blīva papīra 
piramīdiņās. Maz būs tādu. kas atbildēs pareizi.

Cik daudz šo sviesta paciņu ir jāizgatavo'? Cik piena 
paciņu jāpiepilda? Miljoniem! Ne jau ar rokām salej 
pienu, sadala sviestu un iesaiņo biezpienu. Protams, 
ka ne. Ir nepieciešamas mašīnas. Daudz mašīnu, kas no 
vietotas rinda — plūsmas līnijā. Šeit arī noliek piena 
brīnumainās pārvērtības.

Pašu pienu, protams, neiegūst pienotava. Uz pilsē
tu to atved no kolhozu un sovhozu fermām. Jūs, 
protams, ne vienu reizi vien esat redzējuši, ka pa ielām 
brauc automobili ar lielam baltām cisternām, uz kurām 
ar lieliem ziliem burtiem uzrakstīts tikai viens vārds 
piens. Šie automobili tad arī nogādā brīnišķīgo pro
duktu no fermām pienotavās.

Lielam pilsētām, kurās dzīvo simtiem tūkstošu vai pat 
miljoniem iedzīvotāju, nepieciešams daudz daudz tonnu 
piena un piena produktu — putukrējuma, krējuma, svies 
ta. biezpiena. Piemēram, Maskava tikai vienā diennakti 
sešās pienotavas pārstrādā gandrīz divarpus miljonus lit
ru piena. Tas nozīmē, ka Padomju Savienības gal
vaspilsētu baro apmēram trīssimt tūkstoš govju!

P1UNA PARVURTIBAS

Citi pec citiem pienotavas teritorija iebrauc auto
mobiļi ar baltajam cisternām. Piens ir piegādāts. Kas 
to sagaida šeit. kailas pārmaiņas ar to noliks?

Vispirms pienu vajag pārsūknēt no automobiļu eis 
lernam speciālās pienotavas tvertnes. Bet. ja to tikai vien
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karsi pārsūknēs, tas var ātri saskābt. To nekādi nedrīkst 
pie|aul.

(ladas, ka saimniece piena veikala nopērk litru piena, 
bet tas ātri saskābst. Saimniece ir sarūgtināta. Bet tas 
ir tikai viens litrs. Bet ja simtiem tonnu? Tādēļ pienu 
vispirms rūpīgi attīra, filtrē un atdzesē, sagatavojot to 
uzglabāšanai. Vai raku stundu laika piens nesāskābs.

īlens ir kaprīzs produkts. Tas pastāvīgi jauzrauga un 
jaii/rauga. Sensenos laikos, kad pienotavu pat pasaulē
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nebija, ievēroja, ka tad, ja pienu uzkarsē, tas it ka 
«atjaunojas», ilgāk spēj uzglabāties, nebojājās un nesa 
skābst.

Kas par lietu, kāpēc ta noliek, neviens tad neprata 
to izskaidrot. Ari daudzus gadus pēc tam piena at
jaunošanas noslēpums vel joprojām palika neatminēts. 
To atklāja slavenais Iranču zinātnieks Luijs Pastars.

Tas notika pagājušā gadsimta vidu. Ar piena pē
tīšanu Pasters nenodarbojas. Viņš pētīja mikroor
ganismu dzīvotspēju un zinaja. ka Iranču vīndari 
nereti cieš no ta, ka vīns, kas glabājas lielās ozola 
mucas, pēkšņi ne no ša. ne no la saskābst, pārvēršas eti 
ķī.

Pastars vīndariem piedāvāja drošu paņēmienu, ka cīnī
ties ar šo nelaimi. Viņš ieteica uzsildīt vīnu līdz seš
desmit grādu temperatūrai un tikai pee tam to iepil
dīt mucās. Mēģinājumos zinātnieks pārliecinājās, ka šada 
temperatūra mikrobi, kas izraisa vīna saskābšanu. iet 
boja. Vīndari ievēroja Pastara padomu un kopš ta laika 
bēdas vairs nepazina.

Par to padzirdēja picndari un. protams, uzreiz jau 
laja: vai Pastara metodi nevar lielot piensaimniecībā? 
Atcerējās par piena atjaunošanos». Lūk. kur, izrādās, ir 
tas iemesls.

Viena lieta ir uzsildīt pienu maza katliņa, bet pa
visam cita apstrādāt daudzas cisternas piena. Ne 
jau uzreiz pienotavas ieviesa paslerizaciju (la par godu 
I ranču zinātniekam saka saukt paņēmienu cīņa ar mikro 
biem). Met pirms simt gadiem piena apstrāde ar uz 
sildīšanas paņēmienu lielas pienotavas kļuva par pierastu 
lielu. IJel. kad šis paņēmiens bija sevi labi rekomendē 
jis. to saka lietot visur.

Pee mūsdienu noteikumiem uz veikaliem drīkst sūtīt 
tikai pasterizētu pienu. Pienu, protams, neuzsilda katli 
ņos. To veic aparatos-paslerizaloros. Viens tāds apa
ra ls stunda var uzsildīt ne vairak un ne mazak ka div



(IesmiI piecas tonnas piena. Bel ierīkots tas ir vien
kārši. Pasterizalors ir tvertne, kurai cauri vijas caurules. 
Starp caurulēm tek piens, bet pa caurulēm karsts 
ūdens, kas arī uzsilda pienu. Precīzi ir jāuzlur sildī
šanas temperatūra. Šo procesu regulē automalika.

Pēc paslerizācijas pienu no jauna atdzesē. Tagad 
tas var glabāties diezgan ilgi un nebojāties.

Pienotavas nonāk dažāds piens, (ala ferma govis ir la 
bakas, cila sliktākās. Tādēļ ari iznāk, ka no vienam 
fermām pieved ļoti treknu pienu, no citām ar paze
minātu tauku saturu. Bet vai tad ir pieļaujams, ka vei
kalos nonāk tik dažādas kvalitātes piens? Ne, tas vis
pirms janormalizē. Speciālos aparātos normaiizaloros 
ļoti treknam pienam pievieno mazāk treknu pienu. l'n. 
otrādi, pienam ar mazu tauku procentu pievieno saldo 
krējumu, tādejādi bagātinot to.

Vel ir viena pārvērtība dezodorācija. Latiņu vārds 
odor» latviski nozīmē smarža . Dezodoracija ir smar 

ža.s novēršana. Dažkārt piens uzsūc sevī barības vielu 
smaržas. Lai to novērstu, pienu izlaiž caur aparā
tiem — smaržu uzsācējiem.

(it DBMS KAIU SELIS

Pienotava piens noiet garu ceļu. Bel dīvaina karla re
tais to redz līdz tam momentam, kad pienu sak pil
dīt pudeles. Visu laiku piens ir slēpts cisternās, uz
karsētajos, dzesētājos, tek pa caurulēm, kas šķērso pie 
nolavas cehus visos virzienos, l'n tas ir ļoti labi. tā 
pēc ka apstrādes laika piens nekur nesaskaras ar gaisu, 
un tādejādi mikrobiem ir mazaka iespēja laja ie 
kļūt.

Kādreiz (gados jaunie pienotavu darbinieki pat ne 
atceras tos laikosi pienu pudeles iepildīja ar rokam. 
Bet šie laiki sen pagājuši. Vai tad var likt gala ar
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miljoniem pudeļu. strādājot pa vecam? Talkā nāca 
iepildīšanas automāti.

Lūk, viens no tiem. kas atgādina karuseli. Pat grie
žas tāpat. Gara rinda pie automāta vir/ās stikla 
pudeles. Starp citu, vai jūs zināt, cik šīm pudelēm gadu? 
Kad tas parādījās pirmo reizi ? Tieši tarias formas, pie 
kuras mēs esam pieraduši? Vairak nekā pirms simt ga
diem! Tas nozīmē, ka jūsu vecvecmāmiņas un vecvec- 
tetiņi ir lietojuši tieši tādas pašas piena pudeles.

Bet pievērsīsimies atkal iepildīšanas mašīnai. Pudele 
nonāk pie apaļa galda un veikli uzlec uz lai paredzētā 
paliktņa. Bet pie tas jau tiecas dozatora caurulīte un 
piesūcas pudeles kakliņam. Automātiski atveras krāns un 
dozators iepilda pudelē tieši puslitra piena.

Pudele pabrauca ar karuseli un piebildi la nobrauca no 
la. To satver jauna mašīna — aizvākošanas mašīna. 
Pudelei taču jāuzliek sudrabota alumīnija vāciņš. Ma
šīna ļoti veikli veic savus pienākumus. Tikai pudeles vien 
zib. Patīkami raudzīties.

Aizvākotas pudeles citu pēc citas konveijers nogādā 
blakuseeha. kur tas ieliek metālā vai plastmasas gro 
zos. Tagad grozus var nogādāt uz veikalu.

Piens stikla pudelēs glabajas droši. Bet ne vienmēr tas 
ir ērti. Pudele ir smaga, ta ir jāmazgā. Izgudrotāji 
kļuva domīgi: ar ko varētu nomainīt veco pudeli? Kā bū
tu. ja izmantotu papīru? Mēģināja izgatavot papīra 
pudeli. Izdevās diezgan labi. Tiesa, ta neiznāca tik 
izturīga ka stikla pudele, bet tomēr bija pieliekoši stip
ra, viegla un Iela. Tātad papīra pudeli var izmantot 
tikai vienu vienīgu reizi. Izdzer pienu, bet pudeli izmet. 
Ērti.

Pie mums pienu pārdeva šada iepakojumā. Būp- 
nicas bija novietotas mašīnas, kas izgatavoja papīra 
pudeles, iepildīja tajas pienu un aiztaisīja ar metāla 
saspraudi. Strādniecei, kas apkalpoja mašīnu, vajadzēja
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veikI tikai vienu operāciju: uzliki uz paliktņa kārtējo 
papīra sagataves paciņu.

Automāts stunda izgatavoja divus tūkstošus piena pu
deļu. Bet mašīna tomēr bija (oli sarežģīta. Un to no
mainīja cila, ko izgudroja zviedru inženieri. Ta pienu 
iepilda nevis pudeles, bet papīra piramīdveida paciņas.

.lus tās ne vienu reiz vien esat redzējuši. Droši 
vien pat esat dzēruši pienu, nogriežot paciņai stūrīti.

; ir>• Atklāsme *



Piramīdveida paciņas lidz šim laikam lielo daudzās 
valstīs, lo skailā arī pie mums.

Ātri aitiņas papīra rullis. Papīra sloksne slīd garām 
spuldzei. Tā nav vienkārša spuldze. Tās gaisma nonāvē 
mikrobus. Un las, ka jūs saprotat, ir ļoti svarīgi. Ar 
lādu gaismu apstarotajā paciņā mikrobi jau vairs ne
spēs sabojat pienu.

Papīrs lampai ir aizslīdējis garām. Automāts sak tīt 
papīra sloksnes cauruli. Sloksne ir pārklāta ar plānu 
plastmasas plēvi. Sasilstot la izkūst, bet sloksnes 
malas cieši savienojas, it kā sametinās.

Caurulē uzreiz iepilda piena devu. Automātiskais me
tinātājs saspiež cauruli un izveido šķērsšuvi. Pirmā 
piena deva ir iesaiņota. Nazis nogriež paciņu. Automāts 
to satver un ieliek grozā.

Tieši tāpat mašīna piepilda ar pienu un aiztaisa otru 
paciņu. Pēc tam trešo, ceturto, desmito, simto . . .

Tagad piena paciņām izmanto ne tikai papīru, bet 
ari plastmasu, foliju, kartonu.

Piramīdveida paciņas ir labas, bet taisnstūrveida pa
ciņas izrādījās daudz ērtākas. Tās viegli novietot cilu uz 
citas, vienkāršāk transportēt. Tās ir izturīgākas. Tāpēc 
arvien biežāk ir redzamas kastītēm līdzīgas piena pa
ciņas. Domājams, ka tas būs perspektīvas.

ŠEKSNAS ZĀLĪTES NOSLĒPUMS

'Го, ka sviestu gatavo no salda krējuma, zina visi. Zina. 
ka sviestam ir dažādi veidi: ir zemnieku, iecienītais, 
šokolādes, medus sviests un pat sviests ar ogu sulu. Kat
ram sviesta veidam ir sava garša. Katram ir savs 
labums, liet ka labako no labākiem uzskata slaveno Volog 
das sviestu.

Par lo klīda un vel klīst leģendas. To sauc par mak 
slās darbu . Jau ilgāk nekā gadsimtu Vologdas incis
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lari izgatavo šo sviestu, bet par tā brīnišķīgo garšu 
vēl joprojām nebeidz brīnīties.

Vologdas novads ir ziemeļu novads. Šeit tek upe Šek- 
siia. Tās krastos plešas skaistas lieti pļavas, kurās ganos 
govju bari. Stāsta, ka šajas pļavās aug noslēpumaina 
zālīte. Tajā arī slēpjas viss Vologdas sviesta noslē
pums. Ta piešķir sviestam neatkārtojamu riekstu aro
mātu.

Tā, protams, ir skaista pasaka, uu tikai. Lietas būtība 
ir Vologdas meistaru prasmē. So prasmi viņi ir man
tojuši no tēviem, vectēviem un vecvectēviem.

Es pazinu kādu lielisku meistari Annu Ivanovnu 
(ircliovu. Viņa daudzus gadus strādāja Cerepovecas 
sviesta fabrika. Izgatavoja simtiem tonnu lieliska Volog 
das sviesta.

11 ii ne es viens viņu pazinu. Anna Ivanovna bija 
pazīstama visa mušu zemē. Lepni viņa piesprauda pie
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kleitas Ļeņina ordeni, ar kuru tika apbalvota par meis
tarību, par nemitīgu darbu.

Savas prasmes noslēpumus viņa nekad neslēpa, (iluži 
otrādi, dāsni dalīja tos visiem. Ja dzird, ka kādā 
pienotavā darbs neveicas, steidzas turp. Atbrauc, pa
skaidro, iemāca un ari izbar: «Jūs sakāt, ka grīda un 
sienas jums ir sliktas. Bet vai no tām sviestu taisa? 
Ar rokam taču gatavo!»

Un parāda savas sastrādātās darba cilvēka rokas.
Vai jūs esat garšojuši šokolādes sviestu? Ļoti gar

šīgs! Tas ir brūnā krasa, salds. To izstrādāja Anna 
Ivanovna kopā ar citiem meistariem. Izgatavoja pirmās 
porcijas. Pādarija sviestu tik garšīgu un barojošu.

Kā agrak gatavoja sviestu? Krūzē ielēja pienu. 
Pēc vairākām stundām piena virspusē izveidojās bieza 
kartiņa — saldais krējums. To rūpīgi nosmēla ar 
karoti. No sabiezējušā salda krējuma izgatavoja sviestu, 
krējumu sakuļot. Tauku lodītes pakāpeniski salipa. Un, 
raugi, pēc vienas vai vairākām stundām sviests bija 
saputojies lielā dzeltenīgā kamola.

Tā darīja kopš ļoti seniem laikiem. Skaidrs, ka šo 
paņēmienu nevar nosaukt par labu. Tādējādi varēja 
iegūt tikai daļu sviesta. Daudzas tauku lodītes tā ari 
palika peldoties piena. Piena speciālisti meklēja citu 
sviesta iegūšanas paņēmienu. Sapņoja izveidot mašīnu, 
kura palīdzētu sviestu iegūt no piena. Un galu galā 
lādu mašīnu izveidoja.

Kadai ir jabut tās uzbūvei, priekšā pateica . . . 
karuselis. Jūs droši vien esat braukuši ar karuseli. Tas ir 
ļoti patīkami! Zib cilvēku sejas, koki. Jus esat pieķē
rušies koka zirgam, bet kaut kāds spēks jus rauj nost 
no segliem. Šis spēks vienmēr rodas atra rotācija. Un 
tas ir jo lielāks, jo smagāks ir priekšmets, kas grie
žas. Šo spēku ari nolēma izmantot piena spe
ciālisti.

Viņi sprieda tā. Saldajā krējuma ir vairāk lauku nekā
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parēja piena daļa. Tatad tas ir vieglāks. Tādēļ, 
ātri griežot spaini ar pienu, vieglās krējuma daļiņas kon
centrēsies spaiņa centra, bet smagais, attaukotais 
piens — pie sieniņam.

Spriedumi bija pareizi. Bet īstenot šo ideju nebija 
tik vienkārši.

Apmēram pirms simt gadiem Vācijā kāds izgud
rotājs veica pirmos mēģinājumus izveidot mašīnu krēju
ma atdalīšanai. Uz augšu izvirzītai asij viņš pieā- 
ķeja divus spaiņus ar pienu. Asi grieza ar rokam, un kopa 
ar to griezās ari spaiņi. Krējums tiešam atdalījās, bet 
slikti, nepilnīgi.

Otram vācu izgudrotajam veicās labāk. Viņa konstruē
tai mašīnai bija metāla tvertne, kura ietilpa simts litri 
piena. To grieza tvaika dzinējs. Šī mašīna strādāja 
labak. bet tas iekustināšanai vajadzēja daudz laika un 
pēc tam tikpat daudz, lai to apturētu.

īstu krējuma atdalīšanas aparatu izdevās konstruēt 
zviedru inženierim Gustavam Lavalam. Šī talantīgā in
ženiera izgudrošanas spējas apbrīnoja visa pasaule. 
Lavals izdomāja, ka apstrādāt rūdu, izgudroja stikla 
pudeļu izgatavošanas mašīnu, augstspiediena tvaika 
kallu, ātrgaitas turbīnu, l'n ta ir tikai daļa no viņa 
izgudrojumiem.

Kad kāds piena speciālists piedāvāja Lavalam no
darboties ar krējuma atdalīšanas mašīnu, viņš labprat 
tam piekrita. Viņam patika lieli ātrumi un apgrie
zieni, bet šeit tie tieši bija vajadzīgi. Viņš zvērēja, 
ka izveidos tādu mašīnu. Un izveidoja! Lavals nosauca 
to par separatoru. I. i„ par aldalīlaju. Lavala sepa 
ralori atšķiras no ciliem ar savu vienkāršību un dro
šumu. Galvenais, ka tie labi atdalīja krējumu un tādēļ 
tie ļoti ātri ieguva atzinību.

Šodien bez separatora nevar izliki neviena pienotava. 
Jebkura veida sviesta, to skaita ari Vologdas sviesta 
izgatavošana noteikti sakas ar to. ka no piena
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iegūst krējumu, liet las vēl nav viss. Krējumu atkal 
lai/ cauri separatoram, lekusi jaunu, vēl treknāku 
krējumu. Duc ātrgaitas mašīnas. No vienas caurules plūst 
bieza krējuma strūkla ar augstu lauku saturu. No otras 
attaukots krējums. No krējuma ar augstu lauku saturu 
izgatavo sviestu.

Та garšu ietekme daudzi faktori, (ian las. ko govs ir 
ēdusi (no la atkarīga sviesta kvalitāte), gan krējuma 
temperatūra, gan ta lauku saturs, gan skābuma pa
kāpe. Pieredzējušam meistaram tas viss jai.iem vēra.

Krējumu silda — pasterizē (cerams, ka jūs atcera
ties, kāpēc), iztur tvertnē — «nogurdina», — un atkal 
separē, maisa un atdzesē. Tikai pec tam to var 
novirzīt uz sviesta gatavošanas mašīnu.

Tā ir cilvēka auguma. Iekšpusē griežas trumuļi, kuriem 
ir lāpstiņas. Šeit kuļ sviestu. Tas notiek nepārtraukti. 
Pa vienu galu mašīna tiek ievadīts saldais krējums, liet 
pa otru tek pagaidām vēl šķidrais sviests. Tas .sabiezēs 
vēlāk, kad atdzisis, «saiesies-, nobriedīs. Tad ari izvei
dosies īsts Vologdas sviests. Uzziedīsi uz svaigas 
maizes, mazliet apsalisi. ēdīsi un pieesties nevarēsi!

Automātiskās mašīnas pašas apstrādā pienu, pašas ie
pilda to pudelēs, izgalav« krējumu un sviestu. Pel 
blakus tam atrodas cilvēki baltos halalos. Viņi uzrauga 
mašīnas darbu. Pel vai ir iespējams izveidot tādu 
pienotavu, kur visu. absolūti visu veiktu automāti?

.la, ir iespējams. Vel vairak. latlas jau eksistē. ( ’ iI- 
veku tur nav. Neviena cilvēka! Darba gailu operatori 
uzrauga no allaliima. izmantojot televizorus. Televi
zora ekrānā viss ir labi redzams. Var ieska
tīties jebkurā cehā. Nepieciešamības gadījuma var ari 
iejaukties, palabot automātu darbību.

Viena no tadani pienotavām kairu dienu pārstrādā 
tūkstošiem tonnu piena, bet ātrgaitas iepildīšanas maši 
nas stundā piepilda vairāk nekā trīsdesmit tūkstošus 
pudeļu.
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SALDE.IUMA GADSIMTS

Ja jau mēs esam sākuši runāt par pienu, tad ka 
gan var aizmirst saldējumu? Bez piena saldējumu 
nevar izgatavot.

Bet kas gan nemīl šo saldo, brīnišķīgo, ne ar ko nesa
līdzināmo kārumu? Ej pa ielu, un, lūdzu, pārdēvēju 
iznēsātāju lete vai kiosks ar izkārtni «Saldējums». No
pirksi auksto briketi, glāzīti vai «Eskimo» uz kociņa. 
Ej tālāk un baudi to, īpaši karstā diena.

Mūsdienas to var nobaudīt jebkurš: gail dienvidos 
un ziemeļos, gan lielas un mazās pilsētās. Visur. Bel 
kādreiz pirms daudziem gadsimtiem tikai ļoti bagals 
cilvēks varēja pamieloties ar saldējumu. Un kas 
gan tas bija par saldējumu? Vienkārši salds augļu 
ledus gabaliņš vai putriņa no sulas un sniega.

Pirms septiņsimt gadiem no ilga ceļojuma majas at
griežas itāļu ceļotājs Marko Polo. Starp daudzām no 
Austrumiem atvestajām brīnumlietām bija arī īsta sal
dējuma recepte.

Austrumu kārums iepatikās bagātajiem eiropiešiem. 
Un tūdaļ saldējuma recepte kļuva par milzīgu no
slēpumu. To glabāja ka svarīgu valsts noslēpumu. 
Karaļi, kņazi un grāfi nevelējas, lai tādu brīniš
ķīgu ēdienu gatavotu visi, kas vien vēlas. Galma 
saldējuma meistari, iebiedēti ar nāves sodu, zvērēja 
glabāt noslēpumu.

Ta tas turpinājās četrsimt gadu. Un tikai lti(>f>. gada 
Francijas galvaspilsētā Parīze saldējumu saka pārdot 
visiem. Pirmais fanču limonadje. ka sauca saldējuma 
kafejnīcas īpašniekus, bija kāris francūzis Frančesko 
Prokopio. Drīz vien Francijā jau bija vairaki simti 
saldējuma pārdevēju.

Parīzieši eda saldējumu tikai vasarā. Simt gadu bija 
vajadzīgs, lai nonāktu līdz vienkāršai domai: ari ziema 
saldējums nav sliktāks.
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«Saldējuma gadsimts» mušu zeme sakas tikai pēc Lie
la Oktobra sociālistiskas revolūcijas. Tika uzceltas 
speciālās fabrikas auksta kāruma izgatavošanai. Mūsu 
saldējumu uzskata par garšīgāko saldējumu pasaulē. 
Katru gadu pie mums apēd vairāk lieka trīssimt tuk 
stošus tonnu saldējuma.

Trīssimt tūkstoš tonnas! Ar rokām tādu saldējuma 
daudzumu nevar izgatavot, iepildīt vafeļu glāzītēs, iz
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gatavot miljonu gabalu «Eskimo». Šim nolūkam vaja
dzīgas mašīnas.

Ja jums palaimētos nok|ūl saldējuma fabrikā, ziniet, 
kas jūs pārsteigtu vispirms? Ne aparati, mašīnas un pat 
ne pats saldējums. Nē! Jūs pārsteigtu baltums. Visi, kas 
tur strādā, ir ģērbti baltos halatos. Katram galvā ir balta 
cepurīte. Ari sienas šeit ir baltas. Arī cisternas ar pienu, 
visi aparati, visas mašīnas.

Milzīgās baltās vannas mehāniskie maisītāji maisa bie
zu, smaržīgu masu. Piens, iebiezinātais piens, sviests 
viss ir labi jāsamaisa. Pēc tam masu atdzesē un ta 
pārvēršas saldējumā.

Pa apsarmojušām, ar sniegu pārklātām caurulēm tas 
tek līdz milzīgam, guļus novietotam ritenim. Tas ir iepil
dīšanas darbgalds. Ritenī ir tūkstošiem padziļinajumu- 
dobumu. Pēc formas tie izskatās kā «Eskimo».

Ritenis mazliet pagriezīsies un uz sekundi apstāsies. 
Šis sekundes laikā saldējums pa četrām caurulītēm 
paspēs ielīt četros padziļinājumos. Ritenis atkal nedaudz 
pagriezīsies — un vēl četri padziļinājumi būs piepil 
(līti.

Bet pa to laiku padziļinājumi ar saldējumu nonāk 
pie cita automāta. Ta uzdevums ir iedurt kociņu sal 
dējumā «Eskimo». Viens — un kociņš ir sava vietā. 
Divi — un cits kociņš jau atrodas nākošajā «Es
kimo». Ātri no tiem veidojas kociņu žogs.

Bet, lūk, automāts jau satver uzreiz četrus kociņus, 
izvelk vel baltos, kailos «Eskimo» un iemērcē tos šo
kolādes šķidrumā. Un tūdaļ visi četri kļūst tumši 
brūni, visi ir pārklājušies ar šokolādes kārtiņu.

Virknē tie virzās pa tekni līdz. ietīšanas automātam. 
Airi un precīzi tas ietin «Eskimo» skaistā greznā 
papīra.

Gatavs! Piepildīsies līdz augšai kartona kārbās un tas 
aizvedīs uz ielām un kafejnīcām. Pērciet, bērni un 
pieaugušie!
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\o maz gul tūkstoš šķīvju nav viegla lieta. Ja, protams, to dara 
ar rokam. Baltkrievijas pilsēta Grodņa ražo trauku mazgajamo au
tomātu. Tas stunda paspēj nomazgāt vairak nekā divus tūkstošus 
šķīvju.

Ļoti prasmīgs nulomāts strādā Termos margarīna rūpnīca, Uz 
devumu tam dod. izmantojot caurumotās kartes. Tas zina. kādus 
un cik daudz taukus un citus vietas jaņem. Samaisa tas, izveido pa 
ciņus, iesaiņo tas un nosulu uz noliktavu. Viena maiņa automulisku 
līnija izgatavo četrdesmit lonnu margarīna.

Daudz garšīgu ēdienu gatavo Ļeņingrudus pārtikās kombinātu: 
desmit dažadnosaukumu zupas. vuiraku veidu fmtras un bieze
ņus. Bez tam ari ap desmit dažada veida kēksu, tortu, krēmu. 
pudiņu. Un visus ēdienus izgatavo sausa veida, papīra paciņas vai 
brikcles. Tie var itgi glābāties nebojājoties. Visus štts garšīgos edic 
nus izgatavo automātiskus mašīnas.

Jau šodien Zinies mākslīgos pavadoņus izmanto dažttdu stundu 
pasniegšanai. Bet drīz kosmosa /uiradisies desmitiem skolēnu ap 
mocības puvadoņu. Mācību stundu vietu no tiem varēs uztvert 
uz mājos esošajiem televizoru ekrāniem.

Dažas pogas piešūt nenākos ilgi. Bet ja simtiem nn pat (uksto 
šiem'! Tad ir nej)ieciešams uutomuts. Automātisko pogu ļ>iešu 
vēju raiti ja frontu konstruktori. Stundas laika mašīna spēj 
piešūt tūkstoš divsimt f>ogu, I. divdesmit pogu minūte!



Kadri japāņu firmu raiti runājošos pulksteņus. Pieliek pie
spiest pogu, lai I uda( ulskanetu sievietes balss, kas skaidri paziņo 
laiku. Pulksteni var izmantot art kā modinātāju. Protams, ka runā
jošo.

Ko gan tikai nedara automāti! Ļeņingrada ir konditorejas fab
rika, kur automātiski izgatavo glazētos eklērus kūkas. Visas 
operācijas sakot ar plaucētas miklas izgatavošanu un beidzot ar 
kuku formēšanu un piepildīšanu veic automāti.

Vienā darbdienā tie spēj izgatavot septiņtūkstoš kuku.

Kijeva ir izveidots automāts putnu olu apstrādei un šķiroša 
tini. Tas mazgā las. žāvē. šķiro pec svara septiņos veidos un tūdaļ 
iesaiņo. P ie viena aulomais skaita, cik olu apstrādāts. Ta ražīgums 
ir milzīgs — gandrīz divtūkstoš olu stunda!

Novācot, iekraujot un pārvadājot kartupeļus, tie nereti tiek sa
bojāti. IJet ka uzzināt, kad tiem jāparvar vislielākā slodze‘! An
gļu zinātnieki izveidoja mākslīgo kartu/ieti un to vidu paslepu mazu 
radioraidītāju. Mākslīgais kartupelis brauca kopa ar īstiem kartu
peļiem un nepārtraukti ziņoja par savu stāvokli, kas ar to notiek, 
kura vietā tam un tātad ari kartupelim ir īpaši grūti. Pēc tam va
rēja veikt pasākumus kartupeļu aizsardzībai.

Austrāliju ir izveidots automāts, kam var pasūtīt melnu kafiju 
un kafiju ar pienu, ar cukuru un bez cukura. Nevēties kafiju, lūdzu, 
kakao. Gaidīt nevajag ilgāk par desmit sekundēm. Pa šo laiku 
automāts sagatavo vajadzīgos produktus, samaisa tos, uzsilda ūdens 
devu un piepildu gluziti.
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FRANČU PAVĀRA ATKLĀJUMS

Bet kur tad mums doties tagad? Uz kuru rūp
nīcu vai fabriku aiziet? Visur ir interesanti. Gan tur, 
kur šuj apģērbu, gan tur. kur izgatavo fotoaparātus, 
gan tur. kur iespiež grāmatas.

Ne, labak dosimies, lūk, kur. Aiziesim uz konservu 
rūpnīcu. Tur notiek brīnumainas lietas.

Šādu rūpnīcu pie mums ir daudz, vairak nekā tūk
stotis. Tāpēc arī konservus ražo pietiekoša daudzuma. 
Ja katru dienu apēstu kādu no konservu veidiem 
šodien, piemēram, zivju, rīt ga|as konservus, bet pa 
rīt atvērtu zaļo zirnīšu vai pildīto piparu kārbu, 
lad būtu nepieciešami vairāk nekā trīs gadi, lai visus 
varētu nogaršot.

Konservu ražošanā mūsu valsts ieņem otro vielu pa 
saule. Pie mums katru gadu izgatavo vairāk nekā 
divdesmit miljardus kārbu visdažādāko konservu. To 
skaitā ir konservētās pupiņas, tomāti, skābu gurķu 
zupas jeb rasoļņiki. boršči, zupas, kompoti, sautēta gaļa, 
dažādās zivis, speciāli konservi maziem bērniem. Kādi 
tikai produkti nav noslēgti metālā kārbās vai stikla 
burkas!

Bet kāpēc gan tie janoslēdz? Vai tad produkti 
svaigā veidā ir sliktāki? Nav šaubu, ka tikko no 
rauts, salds, sulīgs bumbieris ir brīnišķīgs. Bet svaigs
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lomat.s vai nogatavojies vīnogu ķekars? Kas var bīil 
garšīgāks? Tā tas ir. līkai pagaidam vēl nav vien
kāršā un droša paņēmiena, kā ilgstoši saglabat pro
duktus, augļus un dārzeņus svaiga veidā. Pat le
dusskapi tie /.aude savu svaigumu, bojājās, kļūst ne
garšīgi un pat bīstami veselībai. Vainīgi ir produktos 
vienmer esošie mikrobi.

Jau senatnē alklaja. ka, ja dārzeņus vai augļus sa- 
žave, tie saglabājas šādā veida ļoti ilgi. Ziemeļu tau
tas izmantoja cilu paņēmienu produktu saglabāšanai. 
Zivis un gaļu viņi sasaldēja. Un tie arī nebojājās. 
Tāpat nebojājas stipri sasālīti un sacukuroti pro 
dūkti.

Kas un kad izdomāja šos paņēmienus, nav zināms, 
liet to, kas un kad izgudroja konservus, var pasacīt 
precīzi.

Nolikums, par kuru es jums gribu pastāstīt, notika 
pirms simt astoņdesmit gadiem. Keiz franču pavārs 
Nikola Apers sadomāja palasīt itāļu zinātniekā Spalan- 
canī grāmatu. Taja bija runa par mikroorganismiem, 
kas tajos laikos bija vēl ļoti noslēpumainas sīkas Imt 
nes. Zinātnieku vidu par tam notika karsti strīdi.

Grāmata ieinteresēja ziņkārīgo kulināru. Viņš iedziļi
nājās lasīšanā. Viena frāze īpaši piesaistīja viņa 
uzmanību. Spalancanī ziņoja par saviem novēro
jumiem. « Mikrobi,» viņš rakstīja, neieviešas uzvārīta jer- 
gaļas inercē, ja to ielej pudelē un pudeli cieši aizkor
ķē ».

Šo l'razi Apers ievēroja vispirms, tāpēc ka runa gaja 
par jērgaļas mērci, kas viņam ka pieredzējušam pa - 
vāram bija tik pazīstama. -Mikrobi neieviešas iner
ce. viņš alknrtoja un alkartoja. Neieviešas, lalad mer 
ccs garša nemainīsies vai, vienkāršāk izsakoties, la 
nesaskatīs, liet ja pudele ielietu uzvārītu buljonu 
vai iepildītu labi izceptu gaļu un pudeli aizkorķētu. Vai 
tie ari nebojātos? Apers to nolēma pārbaudīt prakse.



Vairakas dienas viņš neizgāja no savas virtuves. 
Varīja buljonus un kompotus. eo|>a gaļu un sautēja dar 
zeņus. Viņš leja pudeles verdošos buljonus, cilas iepildīja 
cepešus. Pudeles cieši aizkorķēja, korķus apzieda ar iz 
kausētu zīmoglaku un drošības labad apsēja ar stiep 
li. Pēc tam ievietoja pudeles varoša ūdeni un ilgi Ini
tas turēja.

Darbs bija grūts un rupju pilns, bija nepieciešama 
tīrība un pacietība. Pie tam \pers stipri uztraucas. Vai
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mēģinājums izdosies? Viņš aiznesa pudeles uz pielie
kamo. ieslēdza tas lur un nolēma gaidīt tieši mēnesi.

Beidzot šis laiks pagāja. Cilu pēc citas pavārs attaisīja 
savas pudeles. Kas noticis ar produktiem? Kada stā
vokli tie bija? Uzmanīgi viņš nogaršoja buljonu, kom
potu. gaļu, un dārzeņus. Viss bija lieliska stāvokli, it ka 
būtu izvārīts uz izcepts pirms divām stundām.

Mēģinājums izdevās gods godam. Un tikai tagad Apers 
saprata, kādu svarīgu atklājumu viņš izdarīja. Viņš 
bija atradis jaunu paņēmienu produktu saglabāšanai!

Par savu atklājumu Nikola Apērs no franču val
dības saņēma naudas apbalvojumu - tūkstoš divsimt 
franku un pasūtījumu lielas konservu partijas izga
tavošanai. Bet Iranču Nacionālās rūpniecības veici
nāšanas biedrība piešķīra viņam nosaukumu «Cilvēces 
labdaris».

AR KO VISS SĀKAS

Nelielā fabrika, kuru Apērs nodibināja Parīzes ap
kārtnē, bija pirmā konservu fabrika pasaule. Ta ra
žoja konservētas pupas, pupiņas, zirnīšus, gaļu un cilus 
produktus.

Pagaja vairaki gadi. Konservus sāka izgatavot ari 
Anglijā. Tur gaļas konserviem pudeļu vieta sāka iz
mantot lielas skārdā kārbas.

Pirmās konservu kārbas pavisam nebija līdzīgas tam. 
kuras mēs zinām un pie kurām esam pieraduši. Tās uzreiz 
gatavoja aiztaisītas no augšas un no apakšas. Pre
cīzāk sakot, virsēja vāciņa bija neliels caurumiņš. 
Per produktu iepildīšanas caurumiņu noslēdza ar skar 
da riņķili un kārbu aizlodēja.

I as nebija drošs paņēmiens un radas daudz braķa, ari 
darbs veicas ļoti lēni. Katra karba bija jāaizlodē ar 
rokam.
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Pašlaik lietojamā karba parādījās tikai 1900. gada. 
Augšējo vāku pie tas piestiprina, aizvelmē tikai pēc pro
dukta iepildīšanas. To veic speciāla aizvelmēšanas ma
šīna.

Pali pirmā konservu fabrika Krievijā parādījās vairak 
nekā pirms simt gadiem, kad Jaroslavļas guberņa 
Porečjes Ribnoje ciemā francūzis Maļons atvēra konser
vēto zaļo zirnīšu ražošanas rūpnīcu. Precīzāk izsako
ties, mazu rupmeiņu. Visus darbus skārdā sagrieša
nu kārbām, lodēšanu, kārbu noslēgšanu un cilus 
veica ar rokam.

Zaļos zirnīšus Maļonam piegādāja kaimiņu sādžu 
zemnieki. Kad beidzas zirnīšu sezona, rūpnīca saka
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konservēt gurķus, ziedkāpostus, burkānus un cilus dār
zeņus.

Pakāpeniski rūpnīca paplašinājās, bet jāti padomju 
varas laika pārvērtās par lielu pirmrindas rūpnīcu. 
Šeit gatavo visdažādākos konservus. Bet interesanti, 
ka konservētie zaļie zirnīši tāpat kā senāk, pirms simt 
gadiem, ir rūpnīcas galvenā produkcija. Tikai tos ražo 
nesalīdzināmi lielākos daudzumos vairākus miljonus 
kārbu gadā.

Tādējādi mēs esam sākuši runāt par mūsdienu kon
servu rūpnīcu. Katla ir ši rūpnīca, kādas mašīnas laja 
strādā un ka gatavo konservus?

Apera laika, kā arī daudz vēlāk viena un tā pati 
rūpnīca ražoja dažada veida konservus: dārzeņu un 
augļu, gaļas un zivju. Un uzskatīja, ka tas ir labi. 
normāli. Konservus tad izgatavoja maz. Nebija kur steig 
lies. Tas bija lēns roku darbs.

Tagad ir citādāk. Tagad jāstrādā pavisam savadak. Ta 
gad katra rūpnīca, ka saka konservu izgatavotāji, ir spe
cializējusies. I. i.. la ražo tikai dažus konservu veidus, 
pie tam līdzīgus cilu citam.

Mēs kopa ar jums esam iegājuši rūpnīcā, kur gatavo 
garšīgus dārzeņu ikrus, pildītus piparus, kāpostu tī
teņus. Un šos konservus izgatavo diezgan daudz. Vienas 
darbdienas laika izgatavo tik. cik pieliktu, lai pabarotu 
divdesmit piecus tūkstošus cilvēku, veselu pilsētu! To var 
veikt, izmantojot mehanizāciju un automatizāciju, ka 
ari mašīnas.

Lielisks ediens ir pildītie pipari! Salītos piparus 
audze mušu valsts dienvidu rajonos. Tos sauc ari par 
paprikām, tādēļ ka tas aug smaildcgunu zaļu pukstu 
veidā.

Konservu rūpnīcas pieņemšanas laukuma sezonas lai
ka alrodas liels daudzums dārzeņu. Tie ir gan pi
pari. gan burkāni, gan pētersīļi, gan selerijas, gan tomāti. 
I H >isi ir nepieciešami konservu izgatavošanai. No
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šejienes dārzeņi nokļūst rūpnīcas cehos lālakai par- 
slrādei.

Atceraties, maizes fabrikās un pienotavās mašīnas 
bija novietotas līnijā cila aiz citas. Visas savstar
pēji bija saistītas kopīgā darbā. Ta ari šeit, kon
servu rūpnīcā. Te atrodas daudz un dažadu mašī
nu. un tas visas kopā veido līniju. Uz līnijas, pie kuras 
mēs pakavēsimies, gatavo pildītu piparu konservus.

Ar ko viss sākas? Vispirms piparus mazgā. Šim 
nolūkam ir mazgāšanas mašīna. Pēc tam katram auglim 
ir jāizņem serde. To veic cita tīrīšanas mašīna.

Pipara pāksts kļuvusi tukša: ne jau pali pāksts, bet 
tās cepurīte. Tā jāpiepilda ar dārzeņu pildījumu, 
jāievieto kārbā, jāuzlej tomātu sula. Uzskaitīt ir vieg
li. izpildīt — daudz grūtāk. Un ar šo vēl nebeidzas 
konservu izgatavošana.

Caurules, caurules, caurules. Pa vienam plusi tvaiks. 
Pa otram ūdens. Pa trešām — eļļa. Tas ir daudzkrā
sainas un uzreiz redzams, kādam nolūkam katra pare
dzēta. Ja sarkanā, tad — tvaikam. Ja zaļā, 
ūdenim. Dzeltena — eļļai, Gaiši zilā — saspiestam 
gaisam.

Caurules ir pievadītas mašīnām un aparaliem. Un 
visapkārt viss laistas no tīrības. Bez tīrības šeit nekādi 
nevar. Visur ta ir nepieciešama, bet konservēšanā it 
īpaši. Kur ir netīrumi, tur mājo mikrobi, produktu 
ienaidnieki. Tapec konservu cehos pastāvīgi viss tiek 
mazgāts, tīrīts, slaucīts, krāsots. Šeit to ievēro ļoti stingri.

NO MAŠĪNAS UZ MAŠĪNU

Celms ir maz cilvēku. Pie lēni slīdošas konveijera 
lentes atrodas tikai dažas darbinieces baltos liala 
tos. Bet pie dažam mašīnām pa vienam, pa diviem 
cilvēkiem.
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Piparu pākstis jāpiepilda ar pildījumu. Pildījums ir 
jasagatavo. Bet las bu.s vajadzīgs vairāk nekā četras 
tonnas. Jo, ka jau es minēju, tikai vienas maiņas laikā 
izgatavo konservus divdesmit pieciem tūkstošiem cilvēku 
vai divdesmit piecus tūkstošus kārbu.

Ka pildījums nav vienkārša lieta, kļūs skaidrs, ja uz
skaita visu. kas laja ietilpst: burkāni, pētersīļu saknes, 
pastinaks, selerija un šo augu zaļumi, ka ari dilles.

Rūpnīcā ir milzīga metālā vanna. Tādā vanna varētu 
ierīkot peldbaseinu. To nepiepilda ar ūdeni, bet ar saul 
griežu eļļu. l'zreiz ielej pusotras tonnas eļļas.
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Kaul gan vanna nemaz, nav līdzīga krāsnij, to šeit 
sauc par tvaika un eļļas krāsni. Un la būtībā ari iz
pilda krāsns funkcijas: cep dārzeņus, bet dara lo īpaši, 
savdabīgi.

Vannas dibenā ir ierīkotas caurules, pa kurām plūst 
tvaiks. Kļļa sakarst un pēc kāda laika sak vārīties. No tas 
tā vien dveš karstums. Ka gan citādi, ja tās tempera
tūra ir simt piecdesmit grādu, t. i.. pusotras reizes 
karstāka nekā varošs ūdens.

.lus domājat, ka dārzeņus vannā ieber ka milzīgā katla, 
bet pēc tam samaisa ar lielu karoti? Nē. Dārzeņus 
pildījumu — verdošajā eļļā iegremdē mclaia sietos. Vai
rāki tādi sieti ir piekārti ķēdei, kas lēni slīd virs van
nas. Cits pēc cita tie tiek iegremdēti eļļa. To kustības 
ātrumu regulē automātiski. Kustības ātrumam jabut tā
dām. lai pa to laiku, kamēr siets slīd no vannas viena 
gala uz otru, dārzeņi pilnībā paspētu izcepties.

Automāti uztur arī nepieciešamo eļļas temperatūru. 
Tas ir ļoti svarīgi! Ja temperatūra būs zemāka, dār
zeņi neiz.cepsies, nepiesūksies ar eļļu. Tiks iegūts ne
garšīgs pildījums. Ja temperatūra būs augstāka, būs 
cila, lielāka nelaime. Dārzeņi sāks piedegt, apog- 
ļoties. Kādi gan var būt konservi ar piedegušu pil
dījumu?

Pildījums ir gatavs. Pipara pākstis ir sagatavo
tas. Var sākt pildīšanu. Tā ir svarīga operācijā, viena 
no galvenajam. To veic automātiskā pildīšanas mašī
na. Precīzāk sakot, pusautomāls. jo tam vajag palīdzēt.

No augšas pa kvadrātveida cauruli birst aizvien jaunas 
un jaunas pākstis. Zemāk, tieši zem «pākšu caurules», 
-slīd lente. Strādniece, kas slāv pie pildīšanas pusau- 
lomala. ņem pāksti un to ar smailo galu ievieto lentes 
caurumā. Pēc tam ņem otro, trešo, ceturto . . . Bet talak 
mašīna visu izdara patstāvīgi. Nomēra tieši tik lielu 
pildījuma devu. cik var ievietot pāksti. Piepilda pāksti



un vel paspēj pildījumu viegli noblielēt. Pee tam pi
parus ievieto metālā kastes un nogādā citā telpa.

Tur piparus iepilda stikla burkās. Piepildīt burku 
la ir tikai puse no darba. Burka cieši jaai/.vāko ar 
metāla vāciņu, tātad la nepaies garam vēl vienai ma
šīnai aizvelmēšanas mašīnai.

Buliba tā ari ir pati svarīgāka mašīna konservu 
rūpnīcā. Spriediet paši: ja vāciņš nepiespiedīsies burkai 
pietiekoši cieši, ja paliks kaut maza spraudziņa, burkā 
ieplūdis gaiss, kopā ar to iekļūs mikrobi, un viss beigts, 
viss iepriekšējais darbs būs darīts veltīgi. Jau pec pāris 
stundām konservi sabojāsies.

To nedrīkst pieļaut. Starp vāciņu un burkas maliņu 
ievieto gumijas gredzenu. Aizvelmējot tas saspiežas un 
cieši aizpilda visas spraugas, visas sīkākās ejas, caur ku 
ram varētu iekļūt mikrobi. Lūk. kāpēc par aizvelmē
šanas mašīnu rūpnīcā rūpējas īpaši. To bieži parbauda, 
ai/.vākojot izmēģinājumā burkas.

Burku rinda .silti pie mašīnas. Ap metāla vāciņu 
strauji apskrien blīvējošie rullīši. Apgrieziens un 
vāciņš cieši pieguļ burkai. Vēl apgrieziens — otra burka 
gatava un jau atbrīvojusi vietu nākamajai.

Aizvelmēšanas mašīna strādā tik žigli, lik strauji, 
ka minūtes laika paspēj aizvakot simt divdesmit burkas. 
I. i.. vienu burku pussekundē! Tas lik ir ātrums! (miti 
izsekot mašīnas darbam. Ir redzams tikai, ka pa kon 
veijeru uz mašīnas pusi slīd un slīd tūkstošiem aiz 
vākotu burku un aiztraucas pa slīdošo celiņu uz citu 
celui.

PĒDĒJ AIS PA BIJA l 1)1 J I MS

('.ik gan smags pārbaudījums beigas jaiztur konser 
vieni! Atceraties, ko ar savām pudelēm darīja kon 
servu izgudrotājs Apars? Viņš ievietoja las varoša
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lidoni. Mūsdienu rūpnīcas konservus ari obligāti kar
sē. lai nonāvētu produktos palikušos mikrobus.

Šim nolūkam lielo īpašus katlus autoklavus. Tos iz- 
galavo no visstiprākā tērauda, tiem ir milzīgi, biezi vāki 
un stipras, drošas bultas.

Tūlīt pēc burku aizvākošanas tas ievieto šādā katla. 
Vilcināties te nekādi nedrīkst. Mikrobi ļoti ātri vai
rojas: divdesmit trīsdesmit minūtēs to skaits divkār
šojas.

Cieši ir aizvērts autoklava smagais vāks. Autoklā- 
va ievada ūdeni un tvaiku. Drīz temperatūra auto 
kļava paaugstinās līdz simt divdesmit grādiem. I’agad 
varam būt pārliecināti, ka visi burku iekšpuse esošie 
mikrobi ir neitralizēti un vairs nespēs sabojāt konser
vus.

Beidzamā laikā ir parādījušās mašīnas, kuras darbs 
rit nepārtraukti: vienā gala nepārtraukti pienāk kon
servu burkas, bet otrā tas iziet jau apstrādātas ar 
tvaiku. Šādam mašīnām ir janomaina vecie, smagie auto 
klavi.

Tagad var teikt, ka konservi ir gatavi. Tos nogādā 
noliktavā, bet no turienes — uz veikaliem, un kāda 
jaukā dienā tie atradīsies uz jūsu galda.

Franču vārds «conserves» latviski nozīmē «sagla
bāt». Konservi var glabāties ilgi. Tas ir zināms. Bet 
interesanti: tieši cik ilgi? Gadu. divus, desmit?
Skaidrs, ka burkai jābūt veselai un vāciņam jāat
rodas savā vietā.

Pat zinātnieki bija izbrīnījušies, kad uzzināja par kādu 
neparastu atradumu. 1900. gadā krievu ceļotājs Edu
ards Vasiļjevičs Tols ar šoneri «Zarja devas polā 
raja braucienā. Viņa ekspedīcijai bija jāizpēta Krievijas 
ziemeļu daļas piekraste, l'z šonera alklaja bojāju 
mus, un ekspedīcija palika pārziemot pie Taimiras pus 
.vaļas.
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Tols un1 viņa ceļabiedri nolēma tālāk doties kājām. 
Viņu pārgājiens beidzās traģiski: zinātnieks un visi viņa 
biedri gaja bojā.

Vēlāk cili ceļotāji atrada pazudušās ekspedīcijas 
pēdas. No Tola dienasgrāmatām kļuva skaidrs, ka daļu 
pārlikās pēc viņa rīkojuma ieraka krasta. Dienas
grāmata bija noradīta ari pārtikas noliktavas atrašanas 
vieta.

Bija pagājuši vairāk nekā septiņdesmit gadi pēc Tola 
un viņa ceļabiedru bojāejās. 1973. gada uz Arktiku izlido
ja ekspedīcija. Nolēma sameklēt Tola noliktavu, lai re-
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dzeļu, kas nolicis ar pārlikās krājumiem, kurus apraka 
drošsirdīgais Ziemeļu pētnieks.

Noliktavu izdevās atrast. Tur atradās sausiņi, auzu 
pārslas «Herkuless», šokolāde, cukurs, tēja un vesela 
kaste (apmēram piecdesmit burkas) konservu «Kāpostu 
zupa ar gaļu un putru». Tie bija izgatavoti 1900. gada 
vienā no Pēterburgas konservu fabrikām.

Ekspedīcijā atrastos produktus nogādāja Maskavā, lai 
parādītu tos zinātniekiem. Visus īpaši ieinteresēja 
jautājums: vai konservi ir saglabājušies, vai tie tapat kā 
iepriekš ir ēdami?

Zinātnieki atvēra vairākas burkas. Izvārīja no tiem ka 
postu zupu (ta, ka rekomendēja uz burkas esošais 
uzraksts). Bet, kamēr kāpostu zupa vārījās, izdarīja 
konservu ķīmisko analīzi. Nekādu atkāpju no normas! 
Pagaršoja kāpostu zupu: ēdama un pat garšīga. Tatad 
septiņdesmit gadi konserviem nav maksimālais laiks.

L'n patiešām tas vēl nav pats ilgākais laiks, kādu iz
turējuši konservētie produkti. Kāda ekspedīcija Antark- 
līda atrada konservus, kuriem tad bija apmēram deviņ
desmit gadu! Zirņu zupa un liellopu ga|a pilnība vēl 
derēja ēšanai. Pārējas burkas atdeva muzejam un atvēra 
tad. kad tām palika simt piecpadsmit gadi. Zinātnieki 
nogaršoja šos simtgadīgos konservus un draudzīgi 
saeīja: «Garšīgi!»

Prasmīgi konservu gatavotāji pie mums ir tūksto
šiem. Labākajiem no labākiem ir piešķirti Sociālis
tiska Darba Varoņa nosaukumi. Šis augstais nosau
kums, piemēram, ir piešķirts Semi|elai Marijai Iva- 
novnai. Viņa strādā Cerkasu konservu kombināta Uk- 
rainā.

Kad Marijai Ivanovnai jauta, vai grūti būt par kon
servu gatavotāju, viņa atbild: «(iruli, bet ļoti inte
resanti. Savu profesiju es nemainītu ne pret kādu 
citu.»





FABRIKA GARDĒŽIEM



SALDĀS UPES

Vai lad mēdz but saldās upes? Es reiz redzēju lādu 
upi. Tā lēcēja Fabrikā, kur izgatavoja konl'ekles. Tiesa, 
la bija tikai līdzīga upei. No mašīnas nepārtrauktā 
straumē plūda konfektes.

Cik konfekšu veidu pie mums izgatavo? Reiz es šādu 
jautājumu uzdevu kādam zēnam. Viņš mazliet pa
domāja un sāka uzskaitīt: «Zelta atslēdziņa». «Va- 
verīte», «Lācītis» («Tās man īpaši garšo», pieme- 
tinājazēns),« Karakums». «Sarkana Maskava», «(«otiņa».

13ija jūtams, kii puisēnam par konfektēm bija kaut 
kāda jēga. Viņš atcerējās ap divdesmit nosaukumu. 
Un tomēr tā bija tikai neliela daļa no to konfekšu 
nosaukumiem, kuras izgatavo mūsu fabrikas.

Tas ta ir pašlaik. Agrāk, pirmsrevolūcijas laika strād 
nieku bērniem, zemnieku bērneļiem ne tikai konfekte, 
bet pat cukura gabaliņš bija svētku dāvana. Bet 
pirms diviem gadsimtiem tagadējam līdzīgas konfektes 
Krievija vispār nepazina.

Kādi saldumi bija tajos laikos? Ievārījumi, rauši, 
piparkūkas, pastila.

1X11. gada Pēterburga izdeva interesantu grāmatu. 
Pec la laika paraduma tai bija ļoti garš nosaukums: 
«Vispārējs, pilnīgs un pabeigts konditors jeb Zinātne 
par konditorejas mākslu, kas sastāv no 1000 notei 
kūmiem visu veidu sauso un šķidro konfekšu, marinē



lažu, tortu, piparkūku, raušu, ka ari dažādu karsto 
un atveldzējošo dzērienu izgatavošanai, ar klatpieliktu 
visas konditorejas mākslas sīku vārdnīcu». Grāmatas 
autori konditoru sauca par Mākslinieku un rakstīja 
šo vardu ar lielo burtu. LUk, kada liela cieņa viņiem bija 
pret konditora profesiju.

Tajos tālajos laikos lielu pilsētu konditori tāpat ka 
cili amatnieki apvienojās cunftēs. Tikai cunftē strā
dājošais cilvēks varēja izgatavot un pārdot konditorejas 
izstrādājumus. Bet iestāties cunftē bija ļoti grūti. 
Konditoram vajadzēja daudz zināt un lieliski pārvaldīt 
savu amatu. Tā. piemēram, Pēterburgas konditoru cun
ftes statūtos bija sacīts: «Konditorejas māksla ietilpst 
dažādu šķirņu un veidu konfekšu, dažādu šķirņu kūku, vi
su nosaukumu un formu šokolādes, ar garšvielām un 
bez tām, saldējuma, sīrupa, šerbeta, visādu kompotu, 
krēmu un putukrējumu izgatavošana. >

Savu prasmi bija jāparāda cunftes komisijai. Un, lūk, 
stingro eksaminetaju priekšā slāv jauns cilvēks, kurš 
nolēmis kļūt par konditoru. Ne vie.nu vien gadu viņš 
ir nostrādājis par mācekli, bet tomēr uztraucas.

«Izgatavo mums, dārgais,» pie viņa vēršas cunftes va
dītājs, pieredzējis meistars, «pastilas, kūkas, ka arī riek
stu griljašu. Palūkosimies, ko tu esi iemācījies.»

Un jaunais cilvēks ne bez bailēm sāka darbu. Kau
sēja cukuru, putoja krēmu, smalcināja riekstus. Kaut 
tikai viss iznāktu lā. ka vajadzīgs, kaul tikai nekristu 
kaunā.

Bet pec divām trim stundām izsalkušie eksamine- 
lāji apmierināti garšoja gan svaigo pastilu, gan gril 
jāšu. gan ar btaudu ēda kūkas, ko bija izgatavojis kon
ditorejas meistara kandidāts. Nošmaukstinājās un pa 
lielīja:

— Lieliskas kūkas.
Ja. labi pagatavotas, neko teikt.
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Jaunizceptajam meistaram pasniedza diplomu, kura 
bija rakstīts, ka no ši brīža viņam ir piešķirts kondi
tora nosaukums un viņš. ja veļas, var atveri savu kon
ditoreju.

Pagāja vel vairaki desmiti gadu un paradijas pirmās 
konditorejas fabrikas. Pirms revolūcijas bija slavena 
lajos laikos vislielākā Maskavas fabrika Kiiiem . la 
izgatavoja konfektes, šokolādi, cepumus.

Pirmajās fabrikas bi ja maz mašīnu, (iaiulri/ visu darī
ja ar rokam. Šo fabriku īpašnieki ari nesteidzas uzsla



(lit mašīnas. Strādnieku darbs bija lēts. Bet neap
mierinātais varēja aiziet. Pie fabrikas vārtiem vienmēr 
drūzmējās tie, kas vēlējās nopelnīt iztiku.

Blakus pieaugušajiem strādāja pusaudži, gandrīz vel 
bērni. Par vienu tādu zēnu Stjopku vecais konditors 
stāstīja: «Karameļu darbnīca viņam bija ka elle. Šeit 
viss bija karsts vārīšanas krāsnis, bļodas, katli, 
akmens grīdas, pats gaiss. No dzelzs krāsnīm no ausmas 
līdz ausmai vēlās ara liesmas. Ugunīgā karameļu masa 
dzēla rokas. Bet to ar rokam vajadzēja inieil un stiept. 
Darbdiena vilkās desmit divpadsmit stundas.

.1 EBKUIf AI (LAIMEI UN VECUMAM

Nezinu, vai Stjopkam izdevās nokļūt lielas konditore 
jās fabrikās, kas saka strādāt padomju laika. Re
volūcija padzina fabrikantus. Un kopa ar tiem uz milžu 
zuda ari veca. stingra kartība.

Konditorejas fabrika viss smaržo pēc konfektēm: 
gan sienas, gan mašīnas, gan strādnieču baltie halāti. 
Konfekšu ceha, kuru es apmeklēju, meistare Lidija Iva 
novna Sokolova smejas:

Kad es atnaku no darba, mana maza meita 
saka: Mamiņ, eik garšīgi tu smaržo! Nekas dīvains
tas nav. tik daudzus gadus es atrodos blakus kon
fektēm.

Patiešam. Lidija Ivanovna jau divdesmit gadus izgata 
vo konfektes. Viņa tas ir izgatavojusi tik daudz, ka 
ar tam varētu pabarot visus mušu milzīgās valsts bērnus 
un ari visus pieaugušos.

Pie mums katru gadu izgatavo simtiem bikstošu 
tonnu konfekšu. Vairak nekā tūkstotis nosaukumu! Lie
kas. ka šeit nav grūti ari kaut ko sajaukt. Bet kon
ditorejas speciālisti lieliski prot savu darbu un nekad 
neviena tipa konfektes nesajauks ar cilam.



Jus, protams, esat ievērojuši. stāstā Lidija Iva- 
novna. ka ir ladas konfektes, kas pārklātās
ar šokolādes kartiņu. Tadas, piemēram, ir Vāve
ri te vai Karakums». Bet ir ari bez kartiņas. Pie- 
merain. «Starts» vai «Gotiņa». Pirmās no tam sauc 
par glazētām, t. i.. pārklātam ar glazūru. Glazūra nepie
ciešama ne tikai tādēļ, lai konfektes kļūtu garšīgākas un 
pēc izskata bulli pievilcīgākas. Šokolādes kartiņa pasarga 
tas no izžūšanas un mitruma.

Otrās konfektes sauc par neglazētam konfektēm. Tās 
izgatavot, ka jūs paši saprotiet, ir vienkāršāk, jo ne 
vajag gatavot šokolādes šķīdumu, nav javeic glazē 
šana. kas ir diezgan grūts darbs.

Bet konfektes cila no cilas atšķiras ne tikai ar to. 
Konfektes galvenokārt atšķiras pēc ta. no ka tas izga
tavo. ar masas sastāvu. Pārkodīsi vienu — iekš 
puse balta, mīksta. Otra tumši brūna. Trešajā var 
atrast riekstu gabaliņus. Ceturtā stingra, stiepjas. 
Konfekšu miklas ir daudzveidīgas. I ī i  katrai ir savs 
nosaukums.

Ir dažādas konfektes: pomades, augļu, želejas, praline. 
piena, krējuma, griljaša konfektes, l'n tas vēl nav viss. 
Daudz dažādu saldas «miklas» veidu ir izgudrojuši 
konditori. L'n nav ari ko brīnīties, ja paskatās, cik 
produktu ietilpsi to sastāvā. Tur ir cukurs (tas ir 
galvenais), sīrups, bišu medus, augļi, ogas. rieksti, sviests, 
piens, olas, kafija, vaniļa un pat vms.

Pēc izskata konfektes tā ka nebūtu sarežģīta lieta. 
Bet tas tikai no pirmā acu uzmetiena, kad vēl neredz, 
cik sarežģīta ir to izgatavošana, cik daudz darba ja- 
patēre. lai, attinot konfekšu papirīti. jus varētu ieliki 
mute garšīgu konfekti.

Bet jadara ir. luk. kas. .lasavac visi nepieciešamie pro 
dūkti, .laizgalavo no tiem konfekšu masa. No masas jaiz- 
galavo konfekšu korpusi. Katrs korpuss, katra konlekte
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jāpārklāj ar glazūras kaitinu. Jāietin skaisla etiķete. Ja 
iesaii.m kārbās.

Ja bulu jaizgaīavo desmit vai. teiksim, simts kon
fekšu, tad viss Initu vienkārši. Tad nevajadzētu nekādu 
mašīnu. Bet ja nepieciešams izgatavot miljoniem kon
fekšu?

Ne viena vien inženieru paaudze domāja par to, ka 
izgatavot konfektes. Gudrākās galvas domāja, ka no sal
das masas iegūt precīzus stienīšus, ka sadalīt konfekšu 
miklu atsevišķas porcijās un izveidot no tām kon 

lektos formu.
Konditori atcerojas lējējus. Kaut kādas detaļas iz.gata 

vešanai viiļi ar zemi piepildīta kaste izveido tieši 
lādu padziļina jumu. kada forma ir nakamajai detaļai.

- Atklāsim-



Šajā padziļinājuma ielej izkausētu metālu. Metāls at
dziest, un detaļa ir gatava. Tā tikai jāatbrīvo no 
zemes un jānotira.

Met tāpat taru var liet ari konfektes.» sprieda kon
ditori. «Zemi nomainīs slerķele, izkausēto čugunu — 
konfekšu masa.»

Mēs kopa ar Lidiju Ivanovnu piegājām pie garas, 
baltas, dūcošas mašīnas.

Tā ir liešanas mašīna, skaļi teica Lidija Iva- 
novna. Tas ir automāts. Gandrīz visu dara pats. 
Vajag tikai apgādāt to ar muldam, kurās iebērta stēr
ķele. un ieliet tvertnē konfekšu masu.

Peldēja, brauca pa mašīnu muldas, kas atgādināja lie 
las cepešpannas. Tās virzījās zem rotējošā veltņa. 
Uz la izveidoti sīki izciļņi. Tie precīzi un vienmērīgi 
iespiedās stērķelē, atstājot lajā lielu skaitu padziļi
nājumu, dobumu.

Pirmā mulda pabrauca zem drukājošā veltņa un no 
kļuva zem liešanas mehānisma. Šaja momenta no div
desmit caurulītēm, kas nokarājas uz leju, dobumos ie
šļācās konfekšu masa. Tieši tik daudz, lai dobumu 
piepildītu līdz augšai.

Pirmās muldas dobumi bija piepildīti, piebrauca 
otra mulda. Pēc tam trešā, ceturtā, piektā . . . Darbs rili
ja raiti. No mašīnas tecēja konfekšu upe. Viena minūte 
mašīna atlēja sešdesmit konfekšu, l. i.. vienu konfekti 
sekundē.

ARV'IEN LABĀK. ARVIEN ĀTRĀK

K.s saku: «Konfektes.' Rel kas gan tas par konfek
tēm. ja las ir šķidras. Tām vēl ir janostāvas tik ilgi. 
cik vajadzīgs to sacietēšanai. Konditori to sauc par 

izturēšanu . Šķidrais metāls sacietē ātri. Met kon
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lekšu «izturēšana turpinās ilgi. Ir jāgaida vairākas slun 
das.

Beidzot masa ir sastingusi, pārklājusies ar izlurīgu 
kartiņu. Konfektes var izkratīt no muldas uz sieta. 
Stērķele izbirst cauri, bet konfektes paliek uz siela.

Bet ir viena bēda: konfektes ir pārklātās ar pielipušo 
stērķeli. Tas nekur neder. Tas janotīra. L’n liek iedar
bināta tīrīšanas mašīna. Ar vairākām sukām la 
cītīgi lira konfektes. Tīra no augšas un no apakšas, 
appūš ar gaisu.

Darbs ir padarīts. Konfektes ir notīrītas. Tikai vel 
dažās vielās uz tam redzama balta uzkartina. Bet 
tur jau neko vairs nepadarīsi. Stērķele ir tikai maz
liet palikusi, ar to var samierināties.

Bet kas notiek tālāk? jaulaju savai pava
donei.

Pēc tam notiek glazešana. ja protams, esat nodo
mājuši izgatavot glazētas konfektes, — atbildēja Li
dija Ivanovna.

Izrādījās, ka glazūras sastāvs ari nav tik vien
kāršs. Glazūras mēdz bul dažādas šokolādes, šoko
lādes un mandeļu, piena šokolādes.

Ļoti interesanti ir noraudzīties, ka strādā glazēšanas 
mašīna. Konfektes lēni virzās caur tādu mašīnu zem 
šokolādes dušas. Lēni virzas, un rinda aiz rindas klust 
tumšākā, it ka pārklājas ar iedegumu.

Lai glazūra uzklātos vienmērīgā kārtā, mašīna gan 
krata konfektes, gan appūš tās ar gaisu, nopūšot lieko 
glazūru, gan apstrādā tas ar karstu skrāpiti. Bet dažas 
glazēšanas mašīnas paspēj vēl ari izveidot uz kon
fektēm skaistu rakstu.

It ka viss bulu labi izdomāts. Labi. bet tomēr ne 
visai labi. Inženieri konditori nav apmierināti. īpaši 
ar konfekšu liešanas mašīnu. Stērķele mulda jaiepiida ar 
rokam un katru reizi no jauna jāizgatavo veidnes, l iek 
patērēts vērtīgs produkts stērķele. Ja izgatavotu



veidnes ar pastāvīgiem, «mūžīgiem dobumiem? Un izga
tavoja veidnes no gumijas platas lentes veida ar do 
bumiem.

Virzas tāda lente liešanas mašīnā, un dobumi 
piepildās ar saldo masu. Pa rejam konfektes atdze
sējas. Kamēr tas aizslīd līdz mašīnas galam, tikmēr 
paspēj sarietēt.

Atliek tikai izgrūst tas no dobumiem.
Slavenas konfektes «firiljašs izgatavo savadak. Vis

pirms griljaša masu mašīna izrullē loksnes veida, lapai 
ka rullē miklu, bet per tam sagriež to mazos, vienā 
dos laisnsturīšos.

Vai jūs zināt, kas ir vissarežģītākais, izgatavojot 
konfektes? jautāja Lidija Ivanovna. Jūs domājāt, 
ka liešana, tīrīšana vai pārklāšana ar glazūru? Ne. V is 
grūtākais un vissarežģītākais ir ietīt konfektes papīri 
šos. liet lielākais vairums konfekšu ir pat ielītas 
divos papinšos aplinainaja un etiķete.

|!n/ es piits pārliecinājos, ka tas la ir.
\i rokam ielīt miljoniem konfekšu, protams, nav ic 

,|M |iuns Pat per vairākiem simtiem rokas la nogurs, ka
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pirkstus novāros pakustināt. Pašlaik visas konfektes ap 
ģērbj» ar ietīšanas mašīnām. Tās nepazīst noguruma un 
strādā pārsteidzoši ātri.

LOŽMETĒJA ĀTRUMA

Kurš gan nav nogaršojis īrisus, zeltītā etiķete ielītas 
bruņas krējuma konfektes? Ka izgatavo īrisus, es jums 
nestāstīšu, bet labāk pastāstīšu, ka mašīna ieliņ šīs 
mazās konfekti Ies. Mēs esam nonākuši pie šīs brī
nišķīgās mašīnas.

īrisus griež no gara. stingra veltnīša. Tie cils pēc cita 
nonāk līdz automātiskās ietīšanas mašīnas rotējoša
jam ritenim. Tas nav parasts ritenis. Pa tā 
perimetru ir izvietoti izciļņi. Starp izciļņiem do
bums. tieši tik liels, lai taja ievietotos īriss.

Virs- riteņa atrodas divas spoles ar papīra lentēm. 
Viena lente ir no puscaurspīdīga papīra konfektes ap 
līšanai, otra krāsaina. To izmanto etiķetei.

Kad īriss novietojas iepretī ritenim, bīditājsvira ka 
maza dunle acumirkli ar vienu kustību iebīda konfekti 
riteņa dobumā.

Ieejot tajā. īriss paspēj paņemt sev līdz gan ieti
namo papīru, gan etiķeti. Tagad darbu uzsāk alliecēj 
plāksnītes. Viens, divi. un konfekte ir ietīta. Bel likai 
ietīta. Nepieciešams vel sarullēt papīru galus.

To dara knaibles ķerīgs un veikls mehānisms. 
Tas ir uzstādīts riteņa otra puse. Kad īriss nokļūst 
līdz knaiblēm, las saķer ietinama materiāla galus un mo
mentāni tos sarullē.

īriss ka lode izlec no dobuma uz. slīdošas lentes.
Tas viss noliek tik ātri. ka tikmēr, kamēr jus la 

siet manu stāstu, automāts paspēj ielīt aptuveni Iris 
tūkstošus īrisu. Tas strādā la, it ka šautu ar auto 
malu: viena minūte apģērbj sešsimt konfekšu.
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Stunda vairāk nekā trīssimts tūkstošus. Paliesi, lož
metēja ātrums. Bet ir jau izveidotas ietīšanas mašīnas, 
kas strādā ātrāk nekā ložmetējs. Tas apstrādā tūkstoš 
konfekšu minūte!

Mūsdienas pat kārbās konfektes saliek automātiskās 
mašīnas. Arī kārbās tas izgatavo pašas. Mehāniskās 
rokas ar piesūcekņiem uzmanīgi saņem uzreiz vairākas 
konfektes un saliek tas precīzas rindās. Pec tam pārklāj 
ar papīra salveti, aiztaisa vāku, uzspiež datumu, no 
sver piepildīto kārbu un aizlīmē to.

Daudz gudru mašīnu strādā mušu valsts konfekšu 
fabrikas. Bet turpmāk to būs vel vairak. Tātad būs 
vel vairāk garšīgu un dažadu konfekšu.



DIEVU ĒDIENS

Aptuveni pirms pieciem gadsimtiem Jaunās Pasaules 
krastos izkapa spāņu un portugāļu iekarotāji kon- 
kistadori. Tur viņi ieraudzīja daudz ko jaunu un ne
parastu. Viens no šādiem jaunumiem bija čokoatls 
salds dzēriens brūna krasa. To izgatavoja no pupām, 
kas auga Eiropā vel nepazīstamos kokos. Pastāvīgie 
iedzīvotāji, acteki, tos sauca par kakauallu.

Nepazīstamās rūgtās pupas konkisladori nogādā ja 
Spānijā. Dzēriens čokoatls eiropiešiem iegaršojas. Tikai 
viņi to sāka saukt mazliet savādāk par šoko
lādi.

Par kakauatla koku saka interesēties zviedru zi 
mīlnieks Kāris Ēinnejs. Tajā laikā viņš ieviesa kar 
tibu botānikā, attiecīgi izvietojot un sistematizējot au 
gus. un piešķirot tiem zinātniskus dubultnosaukumus.

Kakauatla koka nosaukums laimējam likās ļoti sarež- 
ģits. Viņš to pārveidoja par kakao un pievienoja vēl 
vienu jaunu vardu teobroma. kas tulkojuma no
grieķu valodas nozīmē «dieva ēdiens?-. Acīmredzot sla
venajam zinātniekam ļoti iepatikās šis aizjūras dzē
riens.

Teobroma Kakao. Tā no Karla laimēja laikiem 
zinātnieki sauc šo koku. Tagad tas aug ne likai Ame
rika. Milzīgas kakao plantācijas izpletušas Āfrika. 
Indijā. Indonēzija. No plantācijām katru gadu iegūst 
tūkstošiem tonnu kakao pupiņu. No turienes tas aizpeld 
un aizbrauc uz daudzām pasaules valstīm, uz kondito
rejas fabrikām, lai pārvērstos šokolāde.

Kada veca gramata ir Icikls. ka šokolāde cilvēka 
organisma rada veselīgu sulu , ka šokolādei piedēvē ari 
īpašību sasildīt un nostiprināt kuņģi un krūtis .

Kopš tiem laikiem par šokolādi ir jau zināms daudz 
vairak. Ari šodien to vērtē ļoti augstu. Ģeologi dodas 
mokiet derīgos izrakteņus un ņem līdzi šokolādi.



Polārpētnieki brauc uz Arktiku nodrošinās ar .šokolā
di. Tā lieti noder gan lidotajiem, gan sportistiem. Kāpēc?

Sis apbrīnojamais produkts ilgi saglabājas. Barības 
vērtības ziņa šokolāde četras reizes pārspēj gaļu, piecas 
reizes zivis, septiņas reizes pienu. l.'n tajā paša 
laika la ir viegla, aizņem maz vietas.

I n vel šokolāde ir brīnišķīgs gardums. Bet cik gan 
grūti to izgatavot! Pieredzējuši konditori apgalvo, ka 
viņu darba nav nekā grūtāka, smalkāka. ka izgatavot 
šokolādi.

Dīvaina lieta ir kakao pupiņas, .la samaļ kafijas pu 
pinas, tas pārvēršas par pulveri, .la to pašu izdara ar 
sausām kakao pupiņam, pulveris neiznāks. Tiks iegula
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kaisla, tumši brūna k rej tini veida masa. jo pupii.uīs ir 
ļoti daudz, eļļas.

Šokolādes izgatavošanā galvenais ir pēc iespējas la 
bak saberzt šokolādes masu. Un speciālas mašīnas ne
nogurdamas (dažkārt vairākas diennaktis) maisa, rullē, 
berž šokolādes masu, kas, liekas, jau tā ir berzta un 
pārberzta.

Šokolādes masu izgatavo pēc stingram receptēm. 
Kakao, kakao eļļa. cukurs, dažadas piedevas labākai 
garšai. Viss noteiktos daudzumos liek izmērīts automā
tiski.

Šokolādes plāksnītes ari izgatavo automātiskās ma
šīnas. Formēšanas ceha gandrīz neviena nav. Fs pat 
nodomāju: Vai tikai neesmu šeit nokļuvis pusdienas
pārtraukuma?» Bet ne, motori strādā. Mašīnu daļas 
kustas. Cehs strādā, izgatavo šokolādi. Gatavās plak 
silītes nonāk ietīšanas mašīnas un tās «apģērbj» šoko 
lādes, ietinot spīdīgā folija un grezna papīra eti
ķetē.

Šokolāde ir ļoti garšīga! Domāju, ka neviens no jums 
neiebildīs. Tas ir vispārējs spriedums. Jā, ne jau velti 
slavenais Kails Linnejs nosauca to par «dievu ēdienu .
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Mašīnas atmiņa glabojas ziņas par to. kas vajadzīgs dažādiem au 
giem. kodos ir augsnes īpašības, kodos ir attiecīgu rajona klimatiskas 
īpatnības. Zinot to, mašīna reti k(udas.

Daudzas grūti pieejamas zemes vietas dežure automātiskos radio 
meteoroloģiskās stacijas. Tas regulāri nosuta precīzas ziņas par vē
jiem un lietu, par temperatūru un miglu.

Ļeņingradas zinātnieki izgatavoja robotu, kas prot iekraut kopost 
galviņas kastes. Tas var strādāt tieši uz tauka. Tos uzmanīgi saņem 
kaposlgatviņu un saudzīgi noliek. Sevienu kapostgalviņu nesabojā.

Japāņu zvejnieki lieto automātiskus makšķeres. Šis makšķeres 
pašas izpilda visu to. kas jadara zvejniekiem. Tas var izvilkt līdz 
trīsdesmit kilogramu smagas zivis. Stosta, ka ar automātisko mak 
šķēri var noķert divas reizes vairak zivju, neko to izdara vispiere 
dzejušakais z vejnieks.





PAZĪSTAMIE SVEŠINIEKI

Šajā fabrikā maizi necep. eļ|u negatavo, konservus 
neražo. Bet lās produkcija ari ir nepieciešama mums 
visiem: gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sājā fabrika 
gatavo apavus.

Ka jus domājāt, cik apavu cilvēkam vajag? Tas nav 
nenozīmīgs jautājums. Uz to pal zinātnieki uzreiz neva
rēja atbildēt, bet, kad saskaitīja, izrādījās, ka vismaz 
desmit pāru dažāda veida apavu.

Izspriedīsim paši. Vienkāršus saišu zabakus vajag? 
Vajag. Sillinālos vajag? Vajag. Kurpes svinīgiem ga 
dijumiem ir nepieciešamas? Ir nepieciešamas. Gumijas 
zabaki? Noderēs. Bez slēpju zābakiem arī nevar iztiki. 
I'apal ka bez kodam, krosa čībām, basainitēm un. vis
beidzot. bez majas čībiņam.

Bet vel ir aprēķināts, ka ikviens cilvēks mūsu valsti 
katru gadu novalka divus trīs pārus apavu. Tas ir vide 
jais rādītājs. Patiesība viens novalka vairak. cits mazak. 
Tad nu saskaitiet, cik pāru apavu vajag izgatavot visai 
mūsu lautai: simtiem miljonu pani!

Vairakas reizes diena mums japarauj kājas. No rīta. 
pieceļoties, vispirms mes sameklējam zem gultas istabas 
apavus. Pirms doties uz skolu vai darbu, uzvelkam kur 
pos, saišu zābakus vai zabakus.
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Darbavietā atkal daudzi parauj kājas. Tur ir īpaši, 
speciāli apavi. Vakarā, gatavojoties doties uz teātri, 
uzvelkam skaistas kurpes.

Mēs visi esam pieraduši pie apaviem. Tie mums liekas 
tik vienkārši, ka bieži vien pat tos neievērojam. Liekas, 
ka apavi ir bijuši vienmēr. Nē. ne vienmēr. Pašam 
vienkāršākajam saišu zābakam ir |oti gara un |oli in
teresanta biogrāfija.

Pirmatnējie cilvēki nekādus apavus nelietoja. Nebija 
ari nekādas īpašas vajadzības pēc tiem. Klimats bija 
silis, Uaupjajām kāju podam nebija bīstami ne dzeloņi, 
ne asie akmeņi. Ja pirmatnējais cilvēks pirms simt tuk 
sloš gadiem uzvilktu mūsdienīgus saišu zābakus, viņš 
pēc minūtes tos novilktu. «Kāpēc vajadzīgas šis jocīgās 
lietas, kas spiež un žņaudz?» viņš brīnītos. «Un cik labi 
bez tam viegli un brīvi!»

Bet pirms divsimt tūkstoš gadiem iestājās ledus 
periods. Uz zemes kļuva stipri aukstāks. Iestājās garas 
ziemas. Daudzās vietās zemi pārklāja ledus un sniegs. 
Bet no ziemeļiem aizvien vēl nāca un nāca virsu 
ledus.

Cilvēkiem nekas cits neatlika, ka glābties no auk
stuma alas. pie ugunskuriem, ietīties zvērādās. Un kajas 
ari vajadzēja ar kaut ko pasargal, nosegt. Droši vien 
tad ari viņi izdomāja pirmos apavus, protams, vēl ļoti 
neglītus un neērtus.

Gatavoja tos vienkārši. Ņēma piemērotu ādas gabalu, 
aptina ar to kāju. bet pēc tam apsēja ar šaurām siksni 
ņāin. To pašu darīja arī ar otru kāju. Un tas ir viss.

Kad izgudroja akmens nazi, kaula īlenu un kaula 
adatu, apavi kļuva labāki. Pat ar šiem rupjajiem un 
vienkāršajiem instrumentiem izdevās sašūt kaut ko līdzī
gu zābakiem vai drīzāk tas varētu nosaukt par ādas 
zeķēm.

Šādas zeķes ātri nonēsājās. īpaši ta zeķu daļa, kas 
saskaras ar zemi. Kailam ienāca prata veiksmīga doma:
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izveidot zeķu apakšējo daļu biezāku, no izturīgākas 
blīvas ādas. Tā parādījās pazole, bet pēc tam iešanas 
ērtumam piestiprināja arī papēdi.

Pirmatnējo cilvēku, protams, par kurpnieku neno
sauksi. Labs kurpnieks ar akmens nazi un kaula īlenu! 
Šī profesija parādījās daudz vēlāk, kaut ari ļoti sen, 
pirms pieciem vai sešiem tūkstošiem gadu. Tad instru
mentus jau saka gatavot no dzelzs.

Līdz ar dzelzs adatu, dzelzs īlenu un nazi seno laiku 
kurpnieks pārvērtas īsta meistara. Ar katru gadu apavi 
kļuva aizvien ērtāki, izturīgāki un skaistāki.
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Senie ēģiptieši bija malaci! Pirmie iemāc" *.ia* 
drupanu, vieglu maizi. Uzbūvēja gigantiska?-* puami 
das. Ēģipte Nīlas krastos parādījās ari pirmie t"*- urpnieki- 
Viņi gatavoja apavus pēc pasūtījuma, pardc. »sanai un 
tādējādi pelnīja sev maizi ar kurpnieka aina •- u -

APAVI NO ZIVS ĀDAS

*n. Apaiils 
gan kar

'  * apaviem 
l>ee nāvu 

i i i r s a  ieliki

Apaulam cilvēkam ir vieglāk nekā baskaj ■ 
cilvēks lieliski jūtas gan aukstajā Arktika- 
stājā Āfrikā.

Bet ziemeļos un dienvidos attieksme pr*- 
bija dažāda. Ziemeļu tautas liceja, ka pat 
cilvēkam ir jaapauj kaļas, un nekad ncaizi 
kapā vienu divus apavu pārus.

Dienvidu valstīs, piemēram, Senaja G rit* \
iztika bez apaviem. I  zskatīja, ka iešana ai — *asāin ka 
jām labi nostiprina organismu un asina •*'atu. Sen
grieķu valsti Spartā, kura lietoja ļoti bargi ' V . ‘('ļU<*z'nasS 
nas sistēmu, zēniem un meitenēm nebija a ^  ļ,i*\ S va <■ 
apavus līdz tam laikam, kamēr viņi 11t* *ļ^a kļuvuši 
pieauguši. To darīja tādēļ, lai norūdītu K' l'ūus, lai
viņos rastos izturība.

No klimata (silta vai auksta), no novāc V-'i'.' 
dabas bagātībām bija atkarīgs ari tas. ni;^ * a a inalfr 
riāla un ka gatavoja apavus.

Vai jūs esat dzirdējuši par apaviem. ks=> 
putnu ādas? Nē. Bija tādi apavi. Tos š u v

suti no... 
-*/a  ā  iistralijas

iedzīvotāji. Viņi tā apstrādāja ādiņas, ka *a*vojums
saglabājas, un izveidojas ar spilgtam |> 1 
izrotāti apavi.

Francijas. Beļģijas un Spānijas iedzīvot 
izgrieza pilnībā no koka. Pie tam koka 
bo tur valkā labprat vel līdz šim.

Sļīnlinill

aji sev apavus 
kurp,.s «a

<SI



Ziemeļamerikas stepju prēriju un Tālo Aust ru
mu tautas izmantoja briežu, bizonu, juras dzīvnieku 
un pat lielu jūras zivju ādas. Āzijas tautas ailadas; 
Austrumeiropas lautas koku mizas, bet lialkanu un 
Pirmēju iedzīvotāji parastas virves. īsi sakot, viss 
noderēja.

Katra tauta apavus papildināja ar kaut ko savu. 
Irāņu eiltis iepazīstināja eiropiešus ar zābakiem. Senie 
armēņi izgudroja kurpes ar biezām zolēm. Ģermāņi un 
slāvi kurpes, kas bija līdzības mūsdienu kurpēm, 
liet Ziemeļamerikas indiāņi izgudroja mokasīnus, lin 
katrs pilnveidojums pakāpeniski k|uva par vispārēju.
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Gatavojot apavus, sakumā neviens neizšķīra, kura ir 
labā kaja, kura kreisa. Abi jaunie zābaki vai kurpes 
bija pilnīgi vienādi. Ka velies, ta ari valkā. Par labās 
vai kreisās kajas kurpi tā kļuva tikai pēc lam. kad ar 
to bija ilgi staigāts, kad tā bija pieņēmusi «savas» 
kājas formu. Grieķi bija pirmie, kas saprata, ka tas 
ir neērti, ka labāk uzreiz šūt apavus atkarībā no kājas.

Seno kurpnieku vidū bija sastopami ļoti lieli meistari. 
Viņi šuva skaistas, greznas kurpītes no krāsainas adas, 
ar spožam sprādzēm un sarežģītu rakstu. Ne kurpītes, 
bet lādas, ka nenoskatīties!

liet uzskati par apavu skaistumu dažādos laikos 
stipri atšķiras. Viduslaikos, pirms piecsimt sešsimt ga 
dieni. Rietumeiropas pilsētas nāca modē apavi ar ga 
riem purngaliem. Jo purngals bija garaks. jo zābaciņš 
vai kurpes likās skaistākas. Katrs paslitija sev apavus ar 
garākiem purngaliem. Pie to galiem pat piekara zva 
niņus.

Nonaea līdz pat smieklīgumam. Garie purngali paši 
nevarēja noturoties. Tie bija jāpiesien, jāpiepilda ar 
vati. iekšpusē jāievielo kociņi. Un tad tika izdots li 
kūms, kas katram noteica apavu purngalu garumu.

Vienkāršiem ļaudīm apavu purngali nedrīkstēja būt 
garaki par veršoku. t. i., par pieciem centimetriem. 
Toties dižciltīgas personas varēja nekautrējoties paga 
rinal purngalus kaut vai līdz pusmetram. Par ši likuma 
neievērošanu uzlika lielu naudas sodu.

Saka: pec apģērba vērtē. Bet tajos ļoti talajos lai
kos ari pēc apaviem varēja viegli noteikt, ar ko ir 
darīšana. Cilvēkam apavi kalpoja par kaut ko līdzīgu 
pasei. Tā. piemēram, Francija tikai muižniekiem, ļoti 
bagātiem cilvēkiem atļava valkāt kurpes uz augstiem 
sarkaniem papēžiem. Un tikai Kijevas Krievzemes 
kņaziem atļava valkāt zabakus no sarkanas adas.

Ilgu laiku visizplatītākais materiāls zabaku izgata
vošana bija dzīvnieku ada. Ādai piemīt daudz vērtīgu
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īpašību. To var viegli sagriezi. To var pašūt, piesist 
ar naglām, pielīmēt. Tā ir izturīga, mīksta, viegla. Bet 
pati vērtīgākā adas īpašība ir tā, ka ta «elpo», t. i„ 
cauri savām porām, sīkajiem caurumiņiem laiž gaisu, 
mitrumu. Tādēļ atlas apavos kaja jutās ka mājās, nesa
kārst un mazāk nogurst.

TIK DAŽĀDI, TIK NEPIECIEŠAMI

Gāja gadsimti, bet kurpnieku amata maz kas mai
nījās. Vēl joprojām kurpnieki izmantoja āmuru, ja 
zole bija jāiedzen nagliņas. Vēl joprojām viņi ņēma asu. 
noslīpinātu nazi, ja no ādas bija jaizgriež sagatave. 
Izmantoja īlenu un rupju vīli skrāpjvili.

Apavus viņi šuva pēc vectētiņu paņēmieniem un ne
zināja. ka drīz ari viņu amatam sāksies jauni 
laiki.

Tas notika aizpagājušā gadsimta beigas. Angļu iz
gudrotājs Tomass Sents izgatavoja pirmo šujmašīnu. 
Tā drīzāk bija līdzīga saistošai mehāniskai rotaļlie
tai lieka darbmašīnai. un neviens nesteidzās to izmantot 
sava darbā.

Tikai pēc sešdesmit gadiem parādījās daudz drošāka 
šujmašīna, ko radīja l'ranču šuvējs Timonjē. Bet cik 
daudz dabūja ciest savas mašīnas deļ nabaga izgud 
rotajsl Baidoties paliki bez darba, šuvēji ne vienu reizi 
vien uzbruka Timonjē darbnīcai un sadauzīja šujma
šīnas.

Toties kurpnieki izrādījās daudz tālredzīgāki ļaudis. 
Nezaudējot laiku, viņi piemēroja šujmašīnu apavu šū
šanai, un darbs viņiem saka veikties daudz ātrāk nekā 
agrāk. Arī apavu kvalitāte kļuva daudz labāka.

Atkārtojas tas. kas daudzas reizes bija noticis. Mazo 
kurpnieku darbnīcu vielā saka veidoties veselas apavu 
fabrikas.
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Fabrikas strādāja simtiem strādnieku. Bet tie jau 
vairs nebija kurpnieki, kas apavu izgatavošana izman
toja nazi, āmuru un asu īlenu. 'Pie bija apavu izgatavo
tāji. kas savu darbu darīja, izmantojot mašīnas.

Bija nepieciešams aizvien vairāk apavu, visdažādā
ko apavu. Vajadzēja ikdienas apavus — vieglus, bez. 
īpašiem rotājumiem, bet toties ērtus un lētus. Cita 
liela izejamas kurpes. Šeit ļoti svarīgs ir skaistums, 
elegance. Ka gan citādi! Izejamās kurpes uzvelk īpa 
šos, svinīgos gadījumos, kad gribas izskatīties greznāk. 
Šadas kurpes izgatavot ir daudz grūtāk. To veidojums ir 
sarežģītāks, materiāls, no kura tas sašūtas, ir dārgāks.
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Bet darba apavi? Daud/.am profesijām bija un ir ne 
pieciešami darba apavi. Tiem. kas slrada karstajos 
cehos, kam darbs saistīts ar sakarsētu un izkausētu 
metālu, vajadzīgi saišu zabaki. Zvejniekiem un jurnie 
kiem nepieciešami Ūdensnecaurlaidīgi zabaki. Polarpet- 
niekiem īpaši silti apavi, 'l’ie mēdz but ļial ar elek- 
troapsildi. Apavi nepieciešami ari ķīmiķiem. Tie ir izga
tavoti no (oli izturīga materiāla, kam nekaitē nekāda 
kodīga skābe. Apavi vajadzīgi karavīriem, ģeologiem, 
sportistiem.

Visus šos apavus, kas ir tik dažādi un nav līdzīgi 
cits cilam, izgatavo apavu fabrikas.

STAFETE

.Ja šuvējs gatavojas šīil kostīmu, ar ko viņš sāk? 
Ar to. ka izklāj audumu, uz tā ar krītu uzzīmē kostīma 
daļas un ar grieznēm tās izgriež, piegriežot audumu. 
Ar piegriešanu viss sakas ari apavu ražošanā. Tikai 
to veic daudz savādak nekā šuvēji.

Iedomāsimies, ka mēs atrodamies apavu fabrikas 
piegriešanas cehā. Skatāmies, ka strādā piegriezēji. 
Šuvējs piegriež, audumu ar grieznēm. Adu piegriezējiem 
grieznes nepalīdz. Viņiem nepieciešami spēcīgāki, slip 
raki «instrumenti nekā parastās grieznes — grieznis 
un spiedne.

Piegriezēja ņem lielu ādas atgriezumu, izklāj to zem 
spiednes uz alumīnija «spilvena > (tas ir līdzīgs galdi 
ņamj. virs atgriezuma uzstada griezni ar asam ka nazis 
maļam un nospiež, pedāli. Klakl! Spiedne uzsit pa griez 
ni. Gatavs, viena nakama saišu zābaka detaļa ir iz
griezta. Bet laja adas atgriezuma viela, virs kura alradas 
grieznis, izveidojas caurums.

Pakāpeniski ar caurumiem pārklājās \iss atgriezums, 
l ’n tieši šeit toli daudz kas ir atkarīgs no piegrieze
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jas. Saišu zabaku daļas var piegriezi dažādi. Algrie 
zumu var piegriezi lik ekonomiski, ka no ādas gandrīz 
nekas nepaliek pāri. Brl var ari sabojāt daudz dārga 
maleriala. Tas atkarīgs no la. ka novieto griezni, 
eik blīvi ritu pie citas izvieto saišu zābaka daļas.

liet tas vel nav viss. Ir jazina. jājot, kuru ādas daļu 
kurai detaļai var izmantot. Ada visas vietās nav vienāda: 
citur biezāka un izturīgākā, citur planaka un neizlu 
rigaka, citur cietākā, citur mīkstākā. Ada gadās ari (Ie
lekti. IJn piegriezējai uzreiz tas jarcdz un janoverle.

Saišu zabaku daļas ir izgrieztas, saliktas groza un pa 
konveijera lenti liek padotas ciliem strādniekiem.

Konveijers stiepjas cauri visam virsu šūšanas ceham, 
slīd gar darbgaldiem un šujmašīnām. I’ ie katras maši 
nas un darbgalda scž strādniece, (irozs piebrauc pie
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ļjiiinas strādnieces. Viņa paņem savas deta|as, sašuj 
tas un alkal ieliek 11/ konveijera esošajā grozā. I*ee 111i 
mīlēs šis sašūtās detaļas jau atrodas cilas strādnieces 
rokas. Tā nošuj vairākas šuves, un detaļas dodas tā
lāk pie trešās strādnieces.

Tādejādi tas ceļo no darbgalda pie darbgalda, no 
mašīnas pie mašīnas, un katra strādniece izdara tikai 
vienu vienīgu operāciju: (»iešuj, griež, nošuj, aukliņu 
ievēršanai ievieto gredzentiņus. Un tā, virzoties no 
strādnieces pie strādnieces, saišu zābaka detaļas liek 
savāktas kopa. No tam. ka saka apavi izgudrotāji, vei
dojas apavu virsa.

Vai jūs jūtiet, kaila nozīme ir konveijeram? Viss 
darbs, kas saistīts ar saišu zabaku izgatavošanu, ir sa
dalīts pa operācijām. Katra strādniece zina savu operā
ciju ka savus piecus pirkstus un izpilda to ātri un labi. 
liet. lai izgatavotu saišu zābakus, jāveic ap pusotra 
simta dažadu operāciju!

SAIŠU ZABAKA DZIMŠANA

Konveijera sākumā grozā atradās saišu zābaka nokom
plektētas detaļas. Beigās - 110 tam izveidotā virsa. 
Bet virsa tas vēl nebūt nav saišu zābaks. Par saišu 
zābaku tam jakļust uz cita konveijera šūšanas vai 
uzstiepšanas konveijera.

Ko uzreiz var ievērot, paņemot rokas apavu virsu? Ta 
ir plakana ka plācenis. Bet saišu zabakam ir labi jā- 
pieguļ kājai. Ka lai plakanajai virsai izveido lādu sa
režģītu formu? To prot izdarīt uzstiepeji. izmantojot 
mašīnas.

Virsas sagatave ir cieta, nepakļāvīga. Ta tomēr ir 
ada. Pie tam tai vel ir piešūtas vairākas detaļas no kar 
toņa, audekla, plastmasas. No tadas cietas sagataves 
nevar izgatavot zābaku tieši pēc formas. To vajag al



miekšķēt. l-'n virsas sagatave «brauc» uz tvaika ka
meru. kura ir tik karsti ka pirti. Kamera ta ātri atmiek
šķējas. veidojas pakļāvība, paklausība. Tāda tad ari ta 
nokļūst pie uzsliepēja.

Strādnieks saišu zabaka virsu uzliek uz koka liestes, 
kas per tonnas ir tieši tāda pali ka cilvēka pēda, nu 
iedarbina mašīnu. Vairaki pāri salverejknaibļu no trim 
pusēm ieķeras sagatavē un ar lielu spēku sak to 
stiept.

I.uk, kur ir redzams, kaper virsas sagatave bija ja 
ievieto tvaika kamera un jaalmiekšķē. Līdzeni bez kro
kām un grumbām ta piegul liestei, piekļaujas ar maļam 
pie saistzoles pie saišu zabaka plānās starpzoles. 
Saja momenta mašīna noziež malas ar īpašu ātri žūs
tošu līmi. Acumirkli malas pielīmējas pie saist
zoles.



Bet 1as ir likai sakums. Pievilkts ir tikai saišu zā 
baķa purngals. Pārējo daļu pievelk 11/ otras l)laku 
esošas mašīnas, un to aplūkot ir vel interesantāk.

Tiešam. |oli interesanti ir skatīties, ka mašīna a 
automātiskajiem āmuriņiem pienaglo sagataves san 
malas. Mehānisms padod mazās nagliņas, bet āmuriņ 
tas ātri. airi iesit. Strādnieks tikko paspēj piegriez 
saišu zābaku, paliekot to zem automāta sitieniem.

Pēc tam kad zābaks ir bijis uz uzstiepšanas kon 
veijera un žāvēšanas kamerā (lai la forma kļūtu ve 
labāka, lai viņš to vienmēr * atcerētos > i. liesti izņem 
Tā vairs nav nepieciešama.

Vai tagad saišu zābaks ir gatavs? Nē, tam vēl ir ja 
pievieno zole.

Parasti zoli pie apaviem piešuj vai pielīmē.
Bet mūsu saišu zābakam būs īpaša zole. Vardu pai 

teikt, ka notiks mazs brīnums.
Mašīna, kur beigas nokļūst saišu zābaks, ir neparasta 

kaut ari pēc izskata lajā nav nekā īpaša, ievērojama: 
Ta ir līdzīga karuselim. Blakus lai atrodas tvertnes 

Karuselis mazliet pagriežas — un zābaks laja ieņem 
savu vietu. Kadas desmit sekundes stāv nekustīgi, bet kad 
paceļas, ir redzams: tam klāt ir zole! Nebija un jau ir. 
Desmit sekunžu laika mašīna izgatavoja tam izturīgu, 
precīzu zoli. No kurienes tā radās?

Te darbojas visu varoša ķīmija. Tvertnes, kas atrodas 
blakus zoļu izgatavošanas mašīnai, ir piepildītas ar 
brīnumainiem šķidrumiem. Tajā pašā momentā, kad 
saišu zābaks slāv uz mašīnas, zem tā no tvertnēm tiek pa
doti šie divi šķidrumi. Sajaucoties tie pārvēršas cieta, 
elastīga viela ar skaistu nosaukumu politirdāns. Ma 
šina nevis piesit, piešuj vai pielīmē, bet izlej zoli. un la 
droši un stingri pielīp pie zabaka. Zole izveidojas viegla, 
ļoti izturīga, ar skaistu rievojumu. t '11 cik ātri tas 
noliek! Nepaspēj pat aizskaitīt līdz desmit, un zabaks 
gatavs!
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pasūtījum s  pa  t e l e v iz o r u

Es visu laiku stāstu par vienu saišu zābaku. Pa- 
liesibā tas nebūt nav viens. Pa konveijeru aiz ta no 
mašīnas pie mašīnas virzas simtiem tādu pašu kā tas. 
un ar tiem notiek tādas pašas izmaiņas. Astoņās 
stundās, viena darba maiņa no konveijera liks noņemti 
piecsimt pāru jaunu zabaku. Tātad vienu zabaku izgala 
vo ātrāk nekā pusminūtē. Ātri. liet izrādās, ka var vēl 
nlrak.

Ne visai sen Ļeņingradas apavu fabrikā »Skoro 
Imd ir palaista pusautomātiska līnija. To apkalpo 
tikai trīs cilvēki, bet la ražo daudz vairāk apavu nekā 
vecas mašīnas. Gada laika slavenajā fabrika Skoro- 
liod izgatavo vairāk nekā trīsdesmit miljonus pāru da
žādu apavu. Tad paskaitiet, cik daudz laika nepiecie
šams viena para izgatavošanai! Mazāk nekā sekunde!

tpavu ražotāji izmanto visus zinātnes un tehnikas 
jaunumus. Visos laikos uzskatīja, ka bez adatas un diega 
sul nevar. Bet izrādās, ka. izmantojot elektrisko strāvu, 
apavu detaļas var savienot daudz ātrāk un pat labak. 
lieka ar šujmašīnu.

Ķīmiķi radīja mākslīgo ādu, kas pēc savam īpašībām 
ir tada pali ka dabiskā, bet daudz lelaka.

Elektroniskie skaitļotāji palīdz piegriezt adu. Un pie 
griež ļoti ekonomiski. Skaitļotājs sekundes daļas izdara 
nepieciešamos aprēķinus.

Bet adas piegriešanai apavu ražotāji veļas izman
tot . . . spēcīgu gaismas staru. Sim staram jāno- 
maina vecais grieznis, un dažviet tas jau ir nomai 
nīts.

Nākotne mus sagaida īsti brīnumi.
Pieņemsim, ka jus esat nolēmuši iegādāties jaunas 

kurpes. Ejiet uz. apavu veikalu. Te ari viss sakas.
Automāts airi un precīzi izmēra jūsu kāju. bet re

zultātus paziņo elektroniskajam skaitļotājam.
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Pa I» laiku jūs aplūkojat gatavos apavu paraugus, 
kas atrodas vitrīna.

Nē. man tie nepatīk.» jus sacītu. «Es sev vēlētos cita 
fasona apavus.

Tad liela televizora ekrāna parādās dažadas apdares, 
krasas un fasona kurpes.

Euk. šis, liekas, derēs, : jūs radiet uz ekrānu. «Tikai 
gribētos, lai tas Initu gaišākas, bet spradzi te mazliet 
lielāka.»

Pasūtījums ir piepelnīs. Sak strādāt automātiskie 
piegriezēji, montētāji un zoļu atliešanas automātiskās 
mašīnas. Nepaiet ne pusstunda, kad jusu priekšā jau 
atrodas jaunu kurpju pāris. Tieši tādu, kādas pasūtītas 
un tieši jusu kajai.

Jus domājāt, ka la ir pasaka, fantāziju? Ne. Tas ta 
varētu bul. Pat mūsdienu tehnikai tas jau ir pa spe 
kam. liet rītdienas tehnikai vel jo vairak.
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KĀDA IZGUDROJUMA LIKTENIS

Maizi, sviestu, konservus, konfektes, šokolādi un vēl 
daudz ko citu izgatavo ar mašīnām. Bet šis mašīnas 
arī kaut kur jāizgatavo, izmantojot citas mašīnas 
darbinašīnas. Ar tādām darbmašīnām izgatavo lidma
šīnu. automobiļu, traktoru, simtiem tūkstošu visdažādā
ko mehānismu, aparātu un ierīču detaļas. Metālapstrā
des mašīnas ari ir sarežģīti automāti. Kad tos izgudroja? 
Kas? Tā ir vesela vēsture.

Vai esat kādreiz vērīgāk aplūkojuši audumu, no kura 
sašūts jūsu krekls vai kleita? Ja ne, paraugieties uz
manīgi! Jūs redzēsiet, ka audums ir biezs tikls ar 
savstarpēji sakrustotiem pavedieniem. Pavedienus, kas 
stiepjas auduma garenvirzienā. sauc par šķēriem, hei 
šķersvirziena — par audiem.

.Vledz būt ļoti skaisti rakstaini audumi. Jo skaistāks 
raksts, jo sarežģītāk savīti pavedieni.

Agr ak rakstainos audumus gatavoja ar rokam. Pa 
reizak sakot, ne tikai ar rokām. Jau eksistēja aušanas 
mašīnas. Hei ari ar rokām bija daudz, jaslradā. Audēju 
darbs bija ļoti smags, un ne jau katrs audējs prata 
izveidot rakstainu audumu.

Daudzi izgudrotāji mēģināja radīt stelles, kas auloma 
liski izstrādātu skaistus audumus. Nekas viņiem ne 
i/nara. 1111 tikai 1801. gada ladas stelles izgudroja un 
uzbūvēja francūzis Ž. M. Žakars.



Zakars bija audēja dēls un pāls jaunība strādāja 
par audēju. Tā ka par darbu austuvēs viņš zina ja ne 
likai no nostāstiem. Trīsdesmit garus gadus izgudrotājs 
slrādaja, izgudrodams savas automātiskas stelles, līdz 
kamēr guva panākumus. Kad stelles paradīja izstāde 
Parīze, tas aplenca milzīgs ziņkārību ļaužu pūlis. Tik 
ļoti tas visus pārsteidza.

Žakars izgudroja to. kas līdz šim nevienam nebija 
ienācis prata. Savu steļļu darbības vadībai viņš iz 
mantoja blīvas caurumotas papīra kartes. Kartes aldu 
ras melala adatas tausti. Precīzāk sakot, atduras tas 
adatas, kas nenokļuva caurumos.



Lai iegulu skaistu un sarežģītu rakstu, bija nepie
ciešams vairak tūkstoš karšu, kas atšķirtos eila no cilas 
ar caurumu izvietojumu. Tas savienoja ķēdē un uz
kāra uz stellēm. Darba laika kartes pēc kārtās nokļuva 
pie adalnm taustiem. No la, kuras adatas ieslīdēja 
caurumos, bet kuras atduras pret karti, bija atkarīgs 
raksta veids.

Ar automātiskajam stellēm varēja strādāt jebkurš 
audējs. īpašas prasmes un veiklības vairs nevajadzēja. 
\llika tikai pakarl cilu kartona karšu ķelli, un stelles 
saka aust cilu rakstu.

Ziņas par Žakara izgudrojumu satrauca audē
jus.

Ko gan viņš tur ir izgudrojis, tas Zakars?» satraukti 
viņi jaulaja cils citam. * Vai tikai viņš netaisās alslal 
mus bez darba, bet mušu ģimenes bez maizes ga 
bala?»

Kad pirmās Žakara stelles pa rādījās ITanču pilsēta 
Liona. audēji izvilka tas pilsētas laukuma, sadauzīja, 
bet lauskas sadedzināja.

Bet Zakars licēja sava izgudrojuma derīgumam. L’n 
viņš nemaz negribēja kaitei audējiem, (iluži otrādi, 
centās viņiem palīdzēt, atvieglot viņu grūto darbu, l'n 
patiešam jau pēc paris gadiem izgudrotājā dzimtene 
ITancija vien jau strādāja desmit tūkstoši viņa steļļu. 
Bet 1840. gaiļa, kad Zakars jau bija miris. Liona taja 
vietā, kur audēji dauzīja un dedzināja stelles, lika uz 
celts bronzas piemineklis ar uzrakstu: Zakaram
pateicīga Liona.

Kranču izgudrotājā izdomātais paņēmiens izrādījās 
tik veiksmīgs, tik ērts. ka caurumotas karies izmanto 
pat līdz mūsdienām ne tikai steļļu, bet ari cilu sa 
režģītu darbmašīnu vadībai.
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TAGAD VAR!

Jebkura mašīna saslav no delā|am. Maziņām un lie- 
lam. Tikai dažus gramus vieglam un desmitiem tonnu 
smagam. Vairums detaļu apstrādā uz metālapstrādes 
darbmašmām: virpām, urbjmašīnām, frezmašīnām, iz- 
virpošanas mašīnām.

Izvirpot kaut kādu vienkāršu detaļu, piemēram, ne
lielu varpsliņu, nav sarežģīts darbs. Jebkurš virpotājs 
ar to liks gala. liet ir ari ļoti sarežģītas, komplicētas 
lormas detaļas. Vienu tādu detaļu, protams, var iz
virpot ar rokām. Hei ja nepieciešams daudz pilnīgi vie
nādu detaļu? Ak. ja bulu automātiska darbmašīna. kas 
līdzīgi Žakāra stellēm, varētu izpildīt pašu sarežģītāko 
darbu! Varbūt ari šeit var izmantot caurumotās 
karies?

Protams, par to saka domāt inetalgriešanas mašīnu 
konstruktori, raugoties uz to. cik veikli un ātri strādā 
stelles. Un droši vien ari izmēģināja Žakāra paņēmienu, 
bet šis uzdevums izrādījās ļoti grūts. Caurumoto kartīšu 
laiks šeit vēl nebija pienācis.

Tomēr bija cils. daudz vienkāršāks ceļš. To atklāja 
tpal vēl pirms Žakaraj talantīgais krievu mehāniķis 
Andrejs Konstanlinovičs Narlovs. Viņš uzbūvēja brī
nišķīgu darbmašīnu, uz kuras varēja izvirpot barelje
fus izliektus attēlus, kausus, rotaslietas. Tie līdz šim 
laikam pārsteidz ar savu sarežģīto formu un smalko 
apstrādi.

To veica šādi. Vispirms ar rokam izvirpoja pirmo 
detaļu-paraugu. To sauca par šablonu. Darbmašinai 
strādājot, las mehāniskais pirksts visu laiku pieskaras 
šablonam, il ka aptaustot to. Griezējinstrumentu ar 
pirkstu taustu savienoja sviras. Taper tas paklausīgi 
alkarloja visus šablona likumus, izliekumus, visus iedo 
bumus un izvirpoja tieši lādu pašu detaļu. Pēc viena
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šablona varēja izgatavo) (Iesmitiem un simtiem vienādu 
detaļu.

No la laika pagaja daudzi gadi, hei Narlova me 
lodi neaizmirsa un lapai ka iepriekš to izmantoja. Tiesa, 
izmantojot šablonu, vairs uei/.galavoja bareljefus un 
dažadus nieciņus, bel daudz nozīmīgākās un vajadzīga 
kas lielas. Izgatavoja juras kuģu dzenskrūves. Katrs lā
das skrūves sparus ir vairākus metrus garš un ļoti sa
režģī li izliekts. Izgatavoja ari lidmašīnu propellerus, 
tvaika un gāzes (urbinu detaļas.



Un viss bulu bijis labi. ja nebūtu vajadzīgi šabloni. 
Bet los lāču vajadzēja vispirms izgatavot. Jo sarež
ģītāka mašīna, jo vairak tajā detaļu, jo vairāk vajadzīgs 
šablonu.

Tā. piemēram, lai uzbuvētu lielu lidmašīnu, nepie 
riešams ap divi tūkstoši šablonu! Lidmašīnu konslruk 
rijas mainās ātri. Šodien šis spārnotais gigants ir pe 
dejais tehnikas jaunums, bet jau per paris gadiem bus 
novērojis. To nomainīs jauna tipa lidmašīna daudz 
atraka, ar daudz lielāku celtspēju. Tas tonna bus sa 
vadaka, izmēri citādi. Visas detaļas ir izmainījušas. 
Talad izmet vecos šablonus un gatavo jaunus! Vai 
rakus tūkstošus!

Šabloni izmaksāja pārāk dārgi un sagādāja parak 
daudz rupju, bet neko labaku līdz zināmām laikam ne
viens vēl nevarēja piedāvāt.

Atkal atcerējās Žakāra caurumotas kartes. Vai tās 
nevarētu pielāgot metālapstrādes darbmašīnam? Darb- 
mašiiiu konstruktori padomāja un nonāca pie noteikta 
lēmuma: tagad var.

Hei kas tad bija izmainījies? Daudz kas. Tālu uz 
priekšu bija pavirzījusies tehnika un zinātne. Stipri 
attīstījusies elektronika. Bija radītas sarežģītas auto 
matiskās iekārtās un aparāti. Parādījušies elektroniskie 
skaitļotāji. Tagad jau pilnība varēja atteikties no šab 
loniem. bet uzdevumu darbmašmai. tas darba program
mu uzdot pavisam savadak, līdzīgi tam. ka to darīja 
Zakars. Tiesa, caurumoto kartīšu viela inženieri izman
toja garu papīra lenti, liet tas jau lielas bullim nemai
nīja.

CAU R U M U  VALODA»

Ķilda gan nozīme bija lente izsistajiem caurumiem 
un ka piespiest darbmašiim saprast tik neparasta veida 
dotas komandas?
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Ko darīja šablons? Tas noradīja grieznim, kāds sta 
voklis tam jaieņem. par eik milimetriem vai milimetra 
«latam jāiedziļinās metālā. Bet to pašu var norādīt ari ar 
caurumiem lentē. Teiksim, lentē izsisti trīs caurumi. 
Tas nozīme, ka grieznim japarvietojas par vienu mili 
metru. Četri caurumi nozīme šādu komandu: Pārbīdīt
detaļu pa labi»; pieci Apgriezt detaļu»; seši «Pa
dot dzesēs šķidrumu '. septiņi Nomainīt instrumen
tu ; astoņi «Pabeigt apstrādi .

Lenti, protams, jāsagatavo iepriekš. Šis darbs ir ļoti 
nopietns. Tas sākas ar to. ka inženieri programmē 
laji rūpīgi izstudē tas detaļas rasējumu, kuru bus ja 
apstrādā uz virpas. Viņi izpēla, kur detaļai ir taisnie 
posmi un eik tie gari. kur ir noapaļojumi un kādi. eik 
lieli un kur atrodas caurumi.

To visu ieraksta speciālā tabula. Taja ari atzīmē, 
kuras vietas detaļai ir jāapslrada. ar kādu instru
mentu jāveic apstrāde, kada ātruma, un vēl simtiem 
citu svarīgu ziņu.

Šis ziņas iegaumē elektroniskais skaitļotājs. Tas jau 
iepriekš ir iepazīstināts ar dažadu komandu pierak 
slišanas noteikumiem. Zinot to visu, skaitļotājs airi 
pārvērš komandu sarakstu caurumu valoda un izga 
lavo garu lenti, kas nosēta ar daudziem maziem apaļiem 
caurumiņiem.

To ir vairaki tūkstoši. Caurumi ir izkārtoti rin
das. Katra rinda ir kaut kada komanda darbina 
šinai. I n. la ka komandas ir dažadas. art caurumu 
skaits rindas ir dažāds. Dažviet Iit» ir izvietoti bie
žāk, dažviet retāk, dažviet vairāk, dažviet 
ma/.ak.

Lente ir salīta neliela rulli, kas nav lielāks par 
šķīvīti. Bet tagad tas na\ vienkārši papīra rullis, 
bet lidmašīnas, turbīnas vai kosmiska kuģa sarež
ģītu «letālu apstrādes programma.



Uz papīra lentes divsimts metriem ir ievietoti visi 
<iati par detaļu. tas tonnu, izmēriem. norādījumi, 
ar ko jasak apsi radi*, ka la jāveic un ar ko jābeidz. 
Ni-vii'iis, pat vissarežģītākais. viskomplicētākais šablons 
novarētu noradīt darbmašinai pat simto daļu no ta. ko 
var paziņot ši truli*, kas ir parasta skolēnu lineālā 
platuma.

Lenti ievieto darlnnašina, un sakas komandu nola
sīšana. kas ierakstītas ar eauriimu palīdzību. Kurš tas 
nolasa un kaila veidā? Pirmkārt, nevis cilvēks, bet 
mašīna. Nolasa elektroniskais aparals. Otrkārt, nekādā 
liela mākslā la nav.
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Aparals ir uzbūvēts šādi. Uz Ienirs krīl gaismas 
stars. Tas ir il ka gaismas tausts. Ja stara ceļā gadus 
caurums, stars iziet tam cauri un I» uztver gaismjutīgs 
aparats-loloelemcnls. (iaismas iedarbībā rodas elek
triskais signāls. Tas nozīme: Ir caurums! Dažu minušu
laika gaismas stars paspēj atrast visus lentē izsistos 
caurumus un dot signālu.

Cits pēc cita tie ielido darbma.šlnas «smadzenēs» 
elektroniskajā skaitļotajā un stingri nogulsnējas 
tas atmiņa. Skaitļotājam nav grūti atcerēties daudz 
tūkstošu signālu un komandu.

Elektronisko mašīnu tādēļ arī sauc par elektronisko 
skaitļotāju, ka lai vienmēr ir darīšana ar cipariem, 
neatkarīgi no la. ar ko jānodarbojas: jaizpilda sa 
režģīts aprēķins, jaspēlē šahs vai jāvada milzīgas iz 
virpošanas mašīnas darbs.

Tā ari šeit. Ar caurumiem uzrakstītas komandas 
skaitļotājs nekavējoties pārvērš skaitļos, pie tam īpa 
šos. mums nepierastos skaitļos.

NEPARASTA ARITMĒTI KA

Stāsta, ka dažas Klusā okeānā lalajas salas pavisam 
nesen skaitīšana izmantoja tikai divus ciparus: vie
ninieku un divnieku. Skaitli Iris viņi nosauca «divi — 
viens»; skaitli četri — «divi—divi»; pieci — «divi— 
divi— viens».

Patiesību sakot, šāds rēķināšanas paņēmiens nav visai 
ērts. Daudz ērtāk ir, ja nav divi cipari, bet desmit, 
no nulles līdz devītniekam, t. i.. ja izmanto pie 
mums pieņemto decimālās skaitīšanas sistēmu.

Lielos skaitļus mes sadalam kārtās: vieninieki, des
mitnieki. simti, tūkstoši. Katra nākošā karla no 
iepriekšējas atšķiras tieši desmit reižu.



Tas viss ir zināms kairam mācītam cilvēkam, 
liet skailil var ne tikai poe decimālās sistēmas. Var 
ari pec diviskas sistēmas. Līdzīgi tiem salu iedzīvo
tajiem ar viņu neērto aritmētiku.

Diviskaja sistēmā arī ir divi cipari: nulle un vie
ninieks. Tomēr ar tiem pilnīgi pieliek, lai pierak 
slitu jebkuru lielu skailli.

Skaitļi šaja sistēma ari ir sadalīti kailas. Met 
diviskas sistēmas kārtās cita no citas atšķiras jau 
ne desmit reižu, bet tikai divas reizes. I’ irmaja kar 
a var bul nulle vai vieninieks. Olraja nulle vai 

divnieks. Trešaja nulle vai četrinieks. I n la talak.
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Skaitli «viens» diviskaja sistēmā pieraksta tapai kā de
cimālajā sistēmā. I. i.. ka parasti: I. Hei divnieku pie
raksta pavisam savādāk: Itt. Četrinieks izskatās šādi: 
100. Piecinieks 101. Sešnieks 110. Desmitnieks 
1010. Bet skaitli septiņdesmit pieci pieraksta šādi: 
1001011. Redziet, visi skaitļi, pat lielie, liek pierakstīti 
tikai ar nullēm un vieniniekiem, tikai ar divām 
zīmēm.

Pirms divsimt trīssimt gadiem par divisko skai 
līšanas sistēmu ļoti interesējās matemātiķi. īpaši aug 
slu to vērtēja pazīstamais vācu zinātnieks Leibnics. 
Par godu savai iemīļotajai skaitīšanas sistēmai viņš pat 
lūdza izkalt medaļu ar šādu uzrakstu: l.ai no nekā
izvestu visu. pietiek ar vieninieku.

Tomēr pagaja laiks un divisko sistēmu pavisam aiz
mirsa. Par neparasto aritmētiku atcerējās tikai tad. 
kad sakas darbs pie elektroniskajiem skaitļotajiem. 
Izrādījās, ka šiem skaitļotajiem nav nekas ērtāks par 
divisko sistēmu.

Lielu skaitļu pierakstīšana diviskaja skaitīšanas sis
tēmā ir daudz vienkāršākā nekā decimālajā. Elek- 
Ironiskajam skaitļotajam ir daudz vieglāk atcerēties 
diviskas nekā decimālās sistēmas skaitļus. Ievadīt skait
ļotajā diviskas sistēmas skaitļus ari ir daudz ērtāk. 
Vārdu sakot, Leibnicam bija taisnība. Ļoti vērtīga un va 
jadzīga izrādījās novecojusi, pusaizmirstā aritmē
tika.

Bet tagad, pcc manam domam, ir īstais laiks mums 
ielūkoties elektroniskajā skaitļotajā un aplūkot, ka tas ir 
uzbūvēts.

.la nebūtu ESM (inženieri la sauc saīsināti elektro
niskas skaitļošanas mašīnas jeb elektroniskos skait 
ļolajusi. tad nevarētu ari radīt diskrētas program- 
vadibas darbmašmas. Pie tam tās parodijas tikai tad. 
kad šie brīnišķīgie skaitļotāji bija jau pieliekami pilu
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veidoti, lo izmēri bija kļuvuši mazāki, hei darba 
ātrums. gluži otrādi, ievērojami pieaudzis.

Pirmais elektroniskais skaitļotājs svēra trīsdesmit 
tonnu un aizņēma milzīgu zāli. Četrus gadus ame
rikāņu inženieri un matemātiķi strādāja, lai radītu šo 
skaitļotāju. Beidzot 194(5. gadā tas bija sagatavots dar
bam.

Drīzuma KSM parādījās ari mušu valsti. Tās radīja 
akadēmiķa Sergeja Aleksejeviča Ļebedjeva vadība. Pir 
mais padomju elektroniskais skaitļotājs lika nosaukts 
par « B3CM-1» un laja laika atzīts par vienu no la
bākajiem pasaulē.

KSM skaits sāka strauji augt. Pašlaik elektroniskie 
skaitļotāji ir visās attīstītajās zemēs. To jau ir luk- 
slošiem.

Ērtības labad inženieri elektroniskos skaitļotājus ieda
la paaudzēs. Paiet apmēram pieci gaili, un sak dar
boties jauna uzlabota KSM paaudze.

Pirmās paaudzes skaitļotājos izmantoja elektronu 
lampas. Katra darbojas tūkstošiem lampu. Skaitļotāji bi 
ja milzīgi un smagi, bet salīdzinājumā ar mūsdie
nām nemaz tik airi neskaitļoja.

Lampas nomainīja pusvadītāji sīki elektronu apa
rātiņi zirņa lieluma. Tādēļ skaitļotāju otra paaudze 
strauji «novājēja», ari strādāt tie saka daudz ātrāk.

Pašlaik ir ESM trešās un ceturtās paaudzes laik
mets. tas ir daudz drošākas un ātrdarbīgākas. Ta- 
jas izmanto sīkas silīcija plāksnītes, uz kuram ar sa
režģītiem paņēmieniem ir uzaudzinātas mikrosko
piska izmēra radiodelaļas. Viena (ada plāksnīte 
aizvieto tūkstošiem veco KSM radiodclaļu.

Skaitļotājus, kurus agrāk tik tikko varēja izvietot 
plašas zālēs, tagad brīvi var izvietot sērkociņu kārbi
ņā. To darbības ātrums ir palielinājies līdz desmitiem 
miljonu operācijām darbibam sekunde! t'n vel jo
projām turpina pieaugt.
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DArbm ašīna MĀCAS

.Māsu atmiņa glabājas ziņas, kuras mēs izmanto
jam atkarībā nu nepieciešamības. Ta tas ir ari mašī
na. Bet mašīnas atmiņa ir iekārtotā pavisam savā
dāk. liet ka tieši? Piemēram, šādi.

Atmiņa saslav no daudziem maziem gredzentiņiem, 
kas izgatavoti no ierīta magnētiska maleriala. Gre
dzenus līdzīgi krellēm uzver uz tieviem vadiņiem.

Krelles nostiprina metālā rāmjos. Katrā rāmi var ie 
vietot vairākus tūkstošus šādu gredzenu-šunu. Rām
jus savāc paketes. Tagad var teikt, ka mašīnas at
miņa ir sagatavota skaitļu iegaumēšanai.

To veic šādi. (iredzeni-šunas viegli magnetizējas. 
Vienosimies, ka tad, ja šūna ir magnetizēta, tas ir 
vieninieks, ja almagnelizeta. nulle. I.iik. paņēmiens, 
ka aizpildīt mašīnas atmiņu ar diviskas sistēmas skail 
ļiem.

Ir ari cils mašīnas atmiņas tips. Tas iekārta ir lī
dzīga magnetofonam. Tikai mūzikas vielā uz lenles ar 
magnētiskām zīmēm ieraksta vieniniekus un nulles. 
Hez lentes izmanto ari magnētiskas spoles un dis
kus. Tas ir vēl labāk un ērtāk.

liet pārvērst uz papīra lentes ar caurumiem apzīmē
tas komandas diviskas sistēmas skaitļos nav grūti, .la 
ir caurums, mašīnas atmiņa ierakstās vieninieks. Ja 
cauruma nav. ierakstās nulle.

No ši brīža par darbmašinas komandieri kļūsi ICS.M. 
Vadot darbmašimi. la it ka risina skaitļu uzdevumus: 
saskaita, atņem. dala. reizina skaitļus. Mašīnas vadi 
bai izmanto komandu sarakstu jeb programmu, 
kas glahajas tas magnētiskajā atmiņa, t u darbina 
šina paklausīgi izpilda sava elektroniska komandiera 
norādījumus. Kur vajadzīgs nogriež vairak nielala. 
kur vajadzīgs nogriež inazak. C.ilur noapaļo.
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citur icvirpo rievu. Nomaina instrumentu uii izurbj 
eauruinu.

Viss notiek stingri ļ)ec programmas. I n pats galvenais, 
ka programmu var viegli maini!. Atliek tikai ievietot 
mašīna cilu papīra lenti, uz kuras caurumi ir i/.vie 
toli savādāk, un var apstradal detaļu, kas nemaz nav 
līdzīga iepriekšējai, liet sagatavot programmu ir daudz 
vieglāk lieka izgatavot šablonu, l'n diskrētas prograimii 
vadības darbmašīnas ari strādā ātrāk, precīzāk, ru 
pigak lieka vecas kopēšanas darbmašīnas.

Pirms gadiem trīsdesmit automātisko diskrētas vadi 
bas darbmašinu bija maz tikai atsevišķas maši 
nas. Pirms divdesmit gadiem to skaits jau pie 
auga līdz simtiem, liet pašlaik tas gandrīz jau ir 
aizslājušas visas kopēšanas darbmašīnas. Diskrētas pro 
grammvadības darbmašīnas ir jau vairaki bikstoši, un ar 
katru dienu to skaits pieaug.

Ir lada paruna: Apetīte rodas ēdot. Diskrētas
programmvadibas darbmašīnas slrada labi. droši, pre-
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cizi. Liekas, kas gan vel vajadzīgs? Bet inženieri 
ir neapmierināti. Viņi redz. ka mašīnu ar elektro
niskajam smadzenēm» var piespiest strādāt vel la
bāk. vel precīzāk. Kaila veidā?

Kad sastada programmu, kad to uzraksta uz pa
pīra lentes caurumu veida, daudz ko ņem vēra. At
cerieties? (Jau nākamās detaļas formu, gan ar ko sākt 
apstrādi un ar kādu instrumentu to izdarīt. Daudz 
ko. tomēr ne visu.

Ja detaļas forma ir ļoti sarežģīta, iepriekš nav 
iespējams pateikt, ka ta izlieksies vai savērpsies, 
apstrādājot to uz darbmašīnas. Ja ari šis izlie 
kūms bus pavisam neliels, ar acīm nesaskatāms, ap 
slrādes precizitāte nebūs tada. kada nepieciešama, bet 
sliktāka.

Vai ari tā. Neviens iepriekš nevar aprēķināt, cik 
daudz apstrādes laika sakarsis detaļa. Ja sakarsīs vai
rāk, precizitāte zudīs. Darbmašīnas daļas ari mazliet 
ieliecas, savērpjas, nosēžas.

Kas zina. kādi neparedzēti apstākļi vel var rasties!
Un. luk, inženieri sak domai: vai darbmašīnu neva

rētu izveidot tā. lai darba laikā tā pali varētu ņemt 
vēra kaitīgas iedarbes. uzkrātu pieredzi un pati izlabotu 
sevi ?

Protams, ka izstrādāt šādu pašmaeošos darbmašīnu 
nebija vienkārši. Pirmo reizi pasaulē to radīja padomju 
inženieri.

Darbmašina strādā, izpilda elektroniska skaitļotajā 
komandas, bet pati visu laiku pārbauda, mēra detaļu. 
Vai la iznāk tada, kādai lai jahul? Vai visi tas izmēri ir 
pareizi, precīzi? Bet ja nav. tad signalizē par to eleklro 
niskajam skaitļotajam un tas izmaina programmu. Kad 
apstradas otru detaļu, viss jau noritēs ka vajadzīgs.

Līdzīgu darbmašīnu vel ir ļoti maz. tas vel ir likai 
izmēģina juma darbmašīnas. Bet darbmašmam. kas pašas 
ir spējīgas mācīties, paredzama liela nākotne.



TIE JAU DARBOJAS



DZELZS «CILVĒKI

Nav sarežģīti lentē ierakstīt komandu: Nomainīt
instrumentus. Elektroniskais skaitļotājs izsit vairākus 
caurumus papīra lente, un gatavs, liet dot komandu ir 
par maz. Ka darbmašīna patstāvīgi varēs nomainīt 
instrumentu? Piemēram, tā strādāja ar l'rezi, bet tagad 
ja ņem urbis un jāizurbj detaļa caurums.

Sākuma darbinašinas to nevarēja izdarīt pašas. In
strumentus mainīja ar rokam. Hei pec tam izgudroja 
instrumentu «magazīnu . un darbmašinas saka strādāt 
daudz alrak.

Neparasta magazīna» bija līdzīga veltnim, kas pie
stiprināts pie darbmašīnas. Pirms darba sākuma to 

uzladeja ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem: 
urbjiem, Irēzēiņ. rivurbjiem, griežņiem. Instrumenti 
strādāja attiecīgi cils pec cila. Vispirms darbmašīna 
veica detaļas rupjapstrndi. bet pec tam — tirapstradi. 
Kur vajadzēja izurba caurumus, kur bija nepiecie
šams iegrieza vītni.

Izdevās lieliski. Tagad darbmašīna visu darīja pali. 
\pstrade nebija nekādu kavējumu. Ta ari jabut. ja 
strādā ar automātisko darbmašmu.

liet jo vairak rūpnīcas paradijas darbmašīnas. jo 
alrak tas .slradaja. jo skaidrāk kļuva mānāms, luk. kas. 
Darbmašīnas slradaja automātiski pec elektroniska



.skailļolāja komandām. bet detaļas 11/. tam n/.lika un 
noņēma ar rokām, l/.naca visai dīvaini. Inženieri bija 
izgudrojuši lādu sarežģītu automātisko darbmašīnu. 
bet pavisam vienkāršu darbu atnest, uzlikt, noņemt 
automatizēt nevarēja.

Jā. tieši ta ari iznāca. Bet šis darbs likai pirmajā 
mirklī liekas vienkāršs, viegls. Patiesībā tas ir pat ļoti 
sarežģīts. Mes šo sarežģītību nemānām. Bet ja padoma? 
Si detaļa ir jaredz daudzu cilu vidu. Pie tas ir japieiel. 
Jāpaņem |iui ne ka pagadas). Jaalnes līdz darbma- 
šīnai. Jaiizslāda. Kurš automāts to visu spēs izdarīt?

Šeit bija vajadzīga roka. mehāniska roka, bet lada 
pati prasmīga un precīza ka cilvēkam. Bija vajadzīgs 
robots.

Var domāt, ka vārds robots paradijas nesen. Bet 
tas la nav.

Senas grāmatas minēts kāds brīnumains nolikums, 
kas risinājies pirms septiņsimt gadiem, l aja laikā vācu 
pilsēta Ķelne dzīvoja zinātnieks Alberts Lielais. Dau
dzus gadus viņš strādāja dienam ilgi. lai radi111 dzelzs 

cilvēku . I 11 beidzot radīja. Automāts kalpoja viņam 
par durvju sargu: atvēra un aizvēra durvis. Mehānis
kais kalps iemācījās runāt un ar katru dienu kļuva 
aizvien pļāpīgāks. Tas ļoti kaitinaja vienu no zinātniekā 
draugiem. Stāstā, ka tad. kad Alberta Liela nebija ina 
jas. viņa draugs paķēra smagu āmuru un sasila māk
slīgo cilvēku.

Vai ta bija taisnība vai leģenda un izdomājums 
na\ zināms. Droši \ien izdomājums. Bet eits notikums, 
par kuru es jums vēlos pastāstīt, ir visīstākā patiesība. 
Tas nolika daudz velak, pirms kādiem divsimts gadiem.

Kopš senseniem laikiem šveiciešu ciemats Šodet'ons 
bija slavens ar pulksteņu izgatavošanu. Visi ši ciematiņa 
iedzīvotāji, mazi mi lieli, bija pulksteņmeistari. Bet 
par pašu prasmīgāko un pieredzejušako uzskatīja Pjeru 
Dro.
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Pjērs daudzus gadus gatavoja parastos pulksteņus, 
kuri darbojās pēc atsperos principa. Molus, mazus un 
pavisam maziņus gredzenā iemontētus pulksteņus. 
Tad viņam tas apnika, un viņš uzmeistaroja īpašu 
pulksteni ar pārsteigumu», ka toreiz teica.

Pulksteni rotāja bronzas figūriņas: ganiņš ar flautu 
un sunītis. Tiklīdz pulksteņa rādītājs tuvojās, teiksim 
pulksten trim, ganiņš pacēla flautu un melodiski sig
nalizēja tieši trīs reizes.

Sunītis gulēja pie ganiņa kajam. sargājot groziņu ar 
maziem abolišiem. Vajadzēja tikai paņemt kādu aboliti, 
kad sunītis saka skaļi riet. pie tam tik ticami, ka tam 
atsaucas dzīvie suņi.
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Tomēr pie la vien Pjērs Dro nepalika. Viņš nolēma 
izgatavot pavisam neparastu automātu mehānisko 
cilvēku».

1770. gada pavasarī automāts bija gatavs. Iedoma 
jielies, ka uz viegla soliņa pie galdiņa sēž piecus se
šus gadus vecs sprogains zēns. Viņam rokas zoss spalva 
(tajos laikos tērauda spalvu vēl nebija). Zēns mērc 
spalvu tintnīca un cītīgi līdzena, kārtīgā rokrakstā 
velk vārdus. Viņš noliec galvu, ik pa laikam apstājas, it 
kā domātu, ko rakstīt lalak.

Tie, kuriem laimējās redzēt mehānisko rakstītāju 
bez apģērba, pārliecinājās, cik sarežģīts ir šis automāts. 
Cik daudz tur dažadu riteņu un ritentiņu, sviru un 
sviriņu! To iedarbināja ar atsperi lapat ka pulksteni. 
Ari viss mehānisms atgādināja pulksteņa mehā
nismu.

Neilgi pēc rakstītāja Pjērs Dro izgatavoja automa 
lisko zīmētāju. Šajā darba viņam palīdzēja dēls Anri. 
ari talantīgs meistars. Pēc tam parādījās mehāniskā 
muzikante.

Dro apbraukaja daudzas valstis un par samaksu de
monstrēja savus automātus. Kurš gan nevēlētos parau
dzīties uz mehāniskajiem cilvēkiem? īpaši patika mu
zikante. Apģērbta skaistā mežģīņu kleita, la sēdēja 
pie harmonija veclaicīga mūzikas instrumenta, ar 
pirkstiem spiežot taustiņus. Tā sēdēja labi. viegli un. 
pabeigusi muzicēt, paklanījās publikai.

Tēvs un dēls Dro kļuva slaveni visa pasaulē. Cili 
meistari, atdarinot viņus, ari saka būvēt cilvēkveida 
automātus. Francijā lika radīts aulomāts-flaulists 
pieauguša cilvēka augumā, kas prata nospēlēt vienpa
dsmit muzikālus skaņdarbus. Vācijā demonstrēja mehā
nisko taurētāju. Šādus automātus kāds nosauca par 
androidicm. kas nozīme «cilvēkveidīgie». I. i.. līdzīgi 
cilvēkiem.



KA KĀDĀS VĀRDS«ROBOTS

Vārds androids neieviesās, la vielā parādījās eits 
vārds -«robols . To ixdoinaja cilvēks. kuram ar leh 
niķu nebija nekāda sakara. slavenais čehu raksi 
nieks Karels Gapeks.

laja laika, 1920. gadā viņš rakstīja savu visnepa
rastāko lugu. Lugu par to. ka tālajā Košuma sala tika uz 
celta fabrika, kur izgatavoja . . . mākslīgos cilvēkus.

Bet tic jau nebija cilvēki. Tas bija mašīnas, pieliekami 
sapratīgas, lai izpildītu jebkuru darbu. Arēji tas tiešam 
atgādināja cilvēkus, kas apģērbti audekla darba krek
los. Tam bija cilvēku vardi: Marijs, Danons. Prims. 
Sulla. Katram uz krūtīm karājās misiņa nozīmīte ar 
numuru.

Tos bija radījis zinātnieks Kosums, sapņotājs un 
savādnieks. Sava sala viņš pētīja juras iemītniekus un 
negaidīti alklaja vielu, no kuras varēja radil dzīvu 
organismu.

Un Kosums saka sacensties ar dabu. Vispirms viņš 
mēģināja izgatavot mākslīgo suni. Izdevās. Pēc tam 
nolēma radīt cilvēku. Kel zinātnieka krustdēls, veikal
nieks un komersants, saprata, ka no tēvoča atklātas 
miklas vajadzētu veidot nevis suņus un cilvēkus, 

bet ar sapratu apveltītas darba mašīnas.
Pec dažiem gadiem fabrika, ko uzbūvēja Kosums 

jaunakais. ražoja tūkstošiem šādu mašīnu. Tas mon 
leja uz konveijera lapai ka montē automobiļus, bel per 
lam pardeva citam rūpnīcām, fabrikām, šalitam, 
plantācijām.

Capeks lugu bija gandrīz pabeidzis. Vel bija jauz- 
raksla dažas pēdējas lappuses un jaizdouia cilvēkveida 
111ašiiia111 nosaukums.

Reiz rakstnieks apciemoja savu brāli, gleznotāju Jo 
zelli. Viņš slavēja pie ramja. kam bija cieši pārvilkts 
audums, un gleznoja.
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Paklau, .lozei'. teica Čapcks. es rakstu lugu.
Kādu? neatejot no audekla, nomurmināja Jo 

zels. Tieši nomurmināja, jo mute viņš turēja otru 
oliņu.

C.apeks īsi paslaslīja lugas saturu.
Lieliski, la ari raksti.
liet es nezinu. — turpināja Čapcks. ka nosaukl 

šis mākslīgās Imlnes.
Nosaukt? Sauc tas par rolioliem, caur zobiem 

izmeta .lozēts.
Čapcks ta ari izdarīja. Kopš tiem laikiem vārds ro 

liols dzīvo un ir kļuvis lik i/plalils. ka lii'kas lieli 
rāmi: vai tiešām to kādreiz bija jāizgudro?

Pec t'.apcka lugas par cilvēkveida mašmām-ro 
liotiem saka interesēties inženieri. Viņi radīja gan elek 
Iriskos. gail velak ari elektroniskos robotus.
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Vairak nekā pirms pusgadsimta Anglija demonstrēja 
robotu, kuru sauca par Ēriku». To radīja inženieris 
ltičards. Kāds žurnālists rakstīja: «Mūs ielaida plaša 
telti. Tajā nekā nebija, izņemot nelielu paaugstinājumu 
un uz la sēdošu sudrabainu būtni, kas bija līdzīga bru
ņas ietērptam bruņiniekam. Tas bija Ēriks.

I z paaugstinājuma iznāca cilvēks zila apģērba un 
paziņoja, ka viņš ir inženieris, kas uzbūvējis šo robotu. 

Tūlīt Ēriks pamodīsies. teica inženieris.
L'n laja pašā mirkli robota acis iezaigojās. Atvērtajā 

mutē iegaismojas zaļas uguntiņas it ka zobi pūķa 
rīkle.

Piecelies. Ērik! pavēlēja inženieris.
Kobots, izpletis metālā rokas, lēni piecēlās ka ļoti 

piekusis cilvēks. Iztaisnojās un per komandas saka 
\ ingrot.

Lēdijas un džentlmeņi. Ērikam var uzdot jautā
jumus, turpināja robota radītājs. Bet, lūdzu, tikai 
vienkāršus jautājumus. Ēriks vel nav visai izglītots.

Visi klusēja. Tad es skaļi iesaucos:
('.ik pulkstenis. Ērik?

Viņš mierīgi pagrieza pret mani savu melala galvu 
un skaidri sacīja:

Trīs un piecdesmit divas minūtes.
Publika kļuva drošāka. Saka birt jautājumi. Kobots 

atbildēja, katru reizi pagriezdams galvu uz to pusi. no 
kurienes dzirdēja balsi.

Protams, šis robots, pats nevarēja runāt. Viņa viela 
atbildēja cilvēks, kas stāvēja kaut kur aiz skatuves. 
Bet, vienalga, tas bija brīnumaini.

Ne tikai »Ēriks, vien pārsteidza publiku. Viņam 
paradījas brālis, robots Alta. Divas tonnas smags mil 
zellis. Tas maceja piecelties, apsēsties, kustināt rokas, 
precīzi šaut ar pistoli, raidot lodes gandrīz viena un 
tajā pašā punkta.



Kopš la laika kairu gailu šur nu tur parādījās cilvēk
veida roboti. Tos izgatavo hdz pat mūsdienām.

Pavisam nesen Japānā demonstrēja robotu, kas vadīja 
lielus ratus, kuriem bija divi riteņi. I z tiem atradās 
pasažieru sēdeklis. Robots skrēja ātri. lokot kājas tāpat 
ka cilvēks. Protams, ka vizināties gribētāju bija atliku 
likām.

Ir ari roboti-aukles. Tie var gan pastaigāties kopā ar 
mazuli, gan paspēlēties ar viņu. gan pastāstīt viņam 
pasaku. Anglijā ir parādījies roboLs-klauns. Tas uzstā
jās cirkā bērnu priekšā, un stāsta, ka pat ar lielākiem 
panākumiem nekā īsts dzīvs klauns.

ir robots apkalpotājs. Tas var pasniegt ēdienu, uz 
kopt dzīvokli, iznest atkritumus, izmazgāt ve|u. To vada 
magnetofona lentē ierakstīta programma.

Pašlaik robotus blīvē pat jaunie tehniķi. l ralu Kamen- 
skas bērni ir izgatavojuši robotu, ko sauca par Remu. 
Tas strādāja par ekskursiju vadītāju izstādē. Tam bija 
skanīga balss. Runājot tas raudzījās uz to eksponātu, par 
kuru stastija. Ja kāds sāka trokšņot, tas apklusa un 
pieklājīgi brīdināja: Atvainojiet, šeit trokšņot nedrīkst!

Kaļiņingradas jauno tehniķu izgatavotais robots 
slradaja par tramvaja konduktoru. Tas pārdeva biļe 
Ies. paziņoja pieturu nosaukumus, bet pa ceļam atgādi 
naja ielu satiksmes noteikumus.

GAN METINĀTĀJS, GAN Sl VĒJŠ.
GAN JUVELIERIS

Kaut ari visi šie simpātiskie roboti prata daudz ko 
darīt, tomēr rupmeam un fabrikām tie noderēja. Un 
nebija jau ari nekādas vajadzības tos veidot līdzīgus 
cilvēkiem. Lai tikai tie bulu veikli, prasmīgi, nenogur 
(linumi, bet kam tie bits līdzīgi, pavisam nav svarīgi. 
Nepieciešamība pec robotiem aizvien pieauga un kļuva 
skaidrs, ka bez tiem izliki nevar.



Ne tikai automātiskajam darbrnašīnāin bija nepiecie- 
šami roboti. Tiem bija jāatbrīvo cilvēki no neintere
santa. vienveidīga, veselībai kaitīga darba.

Reiz es redzēju, ka rūpnīcā jauns strādnieks ar 
spiedni gatavoja nelielas detaļas sarežģītai mašīnai. Bla
kus bija krāsns, kurā atradās sakarsētas sagataves. 
Strādnieks pagriezās pret krāsni, ar garām knaiblēm 
paņēma sarkano sagatavi, palika to zem spiednes un 
nospieda pedāli. Atskanēja ne sevišķi skaļš plaukšķis 
un uz sagataves parādījās «cepurīte», resninājuins.

Detaļa bija gatava. Strādnieks iemeta to dzelzs kastē 
un atkal pagriezās pret krāsni. Atkal ņēma sakarsēto 
sagatavi, palika zem spiednes un nospieda pedāli. 
Sitiens un jauna detaļa ielidoja kaste. Atkal straujš 
pagrieziens pret krāsni. Un atkal pagrieziens pret 
spiedni.

Maiņas laika strādnieks pagriežas turpu šurpu apmē
ram tūkstoš reižu! Bet šeit taču pilnībā varēja strādāt 
robots, pat ne sevišķi sarežģīts. Pie tam tas strādātu 
ātrāk, ražīgāk par cilvēku.

Tas ir tikai viens piemērs. Jebkura rūpnīca, jebkura 
fabrikā ir sastopams vienveidīgs, smags darbs: iekraut, 
izkraut, padot, pienest. Tikai retais ir ar mieru strādāt 
lādu darbu.

Un tas ir saprotams. Jaunais strādnieks ir beidzis 
vidusskolu, profesionāli tehnisko skolu. Viņš sapņo par 
interesantu, sarežģītu darbu. Sapņo «paradīt sevi». 
Krāvējā, padevēja, pienesēja darbs viņam liekas ne
pievilcīgs.

Diemžēl ir vel tādi rupnīcu cehi. kuros darbs ir kaitīgs 
veselībai, netīrs, trokšņains. Tomēr izpildīt to vajag. 
Sados cehos roboti nepieciešami pirmām karlam.

Tiem nav bīstami ne indīgie tvaiki, ne karstums. 
ik* troksnis. Tie nepazīst nogurumu, strādā bez atpūtas 
daudzas stundas. Roboti var izpildīt pat visgrūtāko, 
visapnicīgāko darbu, strādāt ļoti bīstamas un cilvēkiem
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grūti pieejamas vielas. Vai tad var atteikties no tādiem 
drošiem un nenogurstošiem palīgiem'.'

Pirmie roboti izskatījās pavisam vienkārši: paslalnis 
un roka ar spīlēm. Koka varēja pagriezties, saliekties, 
saspiest un atlaist spīles. Kolioli kļuva par krāsotājiem.



metinātājiem, krāvējiem, padevejiem. Ļoti ātri tie pierā
dīja. eik roboti var būt lieliski strādnieki. Viens robots 
varēja aizstat desmitiem strādnieku.

('.ili automāti ir spējīgi izpildīt tikai vienu noteiktu 
darbu. Ja automāts iepilda pudelēs pienu, tad par sai
ņotāju vai krāvēju tas nekādi nevar strādāt. Del robots 
varēs. Vajag tikai dzelzs rokā nomainīt uzdevumu un 
instrumentu, un melinātājrobots viegli pārvērtīsies par 
krasotājrobotu. Šodien tas stradaja par krāvēju, bet 
rit nesīs sakarsētas detaļas no sildīšanas krasus.

Cik robotu ir pasaulē? Daudz, vairāk nekā simt tūk
stošu. Tikai mūsu valsts rūpnīcās un fabrikās vien 
strādā vairak nekā desmit tūkstoš robotu. Un to skaits 
nepārtraukti aug.

Vairs jau nevienu nepārsteidz vēsts par to. ka kada 
rūpnīca strādā melinalajroboli. bet cila krāsotāj 
roboti. Arvien sarežģītākus un sarežģītākus darbus uztic 
šīm brīnišķīgajam automātiskajam mašinam.

Kas gan varēja iedomāties, ka robots var bul . . . 
juvelieris. I. i.. slīpēt dimantus, pārvērst tos par bril
jantiem. Tam neticēja pat pieredzējušie juveliermeis- 
lari. Kur gan tas redzēts, ka tādu smalku darbu uzticētu 
mašīnai? Met Snioļenskā lika radīts juvelierrobols.

Vai. piemēram, šuvēj robots. Šūšanas fabrika tas pie
griež vīriešu uzvalkus. Veic lo meistarīgi precīzi, 
ātri. Daudz atrak nekā cilvēks. Viena uzvalka piegrie
šanai patērē mazāk par minūti!

Maskavas rūpnīcā «Hromolron izgatavo krāsaino 
televizoru kineskopus. Kamēr šādu kineskopu izgatavo, 
tas desmitiem reižu japarnes, jāpagriež, japarbīda, 
jauzstāda no jauna. Ar rokam grozīt kineskopu ir smagi, 
liet tagad tas vairs nav vajadzīgs. Jau vairākus gadus 
rūpnīcā < Hromolron kineskopus pārnes, pagriež un 
uzstāda roboti.

Met Volgas automobiļu rūpnīca, tur, kur ražo sla
venos automobiļus Žiguļi . Maskavas un (iorkijas



automobiļu rūpnīcās roboti metina un krāso automo
biļu korpusus, ka ari daļēji pat montē automobiļus.

Maizniekrobots vienā minūte ar miklu piepilda div
desmit veidnes. Tas dodas krāsni, bet robots piepilda 
nākamās. Maskavieši, pērkot Novoukrainas maizi, pat 
nenojauš, ka to izgatavo robots.

Juvelierroboti, šuvējroboti. metinātajroboti, maizniek 
roboti, celtniekroboli (ir arī tāds, kas prot kraut ķie 
gejus) ir brīnumaini roboti, liet ir vēl apbrīnojamāki 
roboti, piemēram, pulksteņu montētāji. Tie strādā ražo
šanas apvienībā « Petrodvorecas pulksteņu rūpnīca», 
kas atrodas netālu no Ļeņingradas, Pelrodvorccā. l aja 
pašā, kuras milzīgajā parka atrodas slavenas strūkl
akas.

Visos laikos pulksteņus montēja tikai ar rokām. Pie 
gara konveijera sēdēja simtiem strādnieču baltos ha
lātos un lakatiņos. Katrai bija spilgta galda lampa un 
mikroskops. Raugoties lupā-palielināmajā stikla vai mik
roskopa. montētājās ar pincetēm uzmanīgi ņēma mazus 
zobratiņus un ievietoja tos pulksteņa korpusa, skrūvēja 
sīkas skrūvītes. Bet rokas pulksteņiem ir aptuveni div
simt piecdesmit detaļu, cila par cilu mazākas.

Konveijers negaida, kustas. Un ir jāpaspēj pulksteņa 
korpusā ievietot kārtējo zobratiņu.

Likās, ka uzticēt šo sarežģīto darbu aulomalam ir 
pilnīgi neiespējami.

Nekas jums neizdosies, sacīja vecie pulksteņmeistari 
inženieriem, kad viņi nolēma iemācīt robotiem pulksteņu 
izgatavošanu.

Un iemācīja ari! Pal grūti iedomāties, cik daudz 
pulksteņu šeit montē roboli. Aptuveni četrus miljonus 
pulksteņu gada! Vienkāršus, parastus pulksteņus un 
tādus, kuriem ir kaut kas īpašs: pulksteņus ar kalen
dāru. pašu/.vel košos, pret sitieniem drošos, antimagne 
liskos, salizturīgos pulksteņus polarpetniekiem.



Apvienība saka ražot sešas reizes vairāk lielisku pulk 
slēpu, nekā agrak varēja ražot rūpnīea. Divsimt roboti 
nomainīja astoņsimt cilvēku. Izradās, ka katrs robots 
strādā četru cilvēku vieta!

cik  k o k i : ne p ie c ie š a m s  r o b o t a m ?

Parasti robotam pietiek ar vienu roku. Bet mēdz būt 
roboti arī ar divām, trim un pat četrām rokam. Viss ir 
atkarīgs no la. kāds darbs tiem jāpilda.

Krāsošanai pieliek ar vienu roku. Bet montētājro- 
botam vienas rokas ir par maz. Ar vienu roku tas tur 
deta|u. Ar otru — strādā ar skrūvgriezi, bet ar trešo 
padod skrūves.

Pavērojiet savas rokas. Cik tās ir kustīgas, lokanas! 
Ne velti saka: cilvēka roka ir dabas brīnums. Robotu 
konstruktori pagaidam vel tikai sapņo par tadas mehā
niskās rokas radīšanu, kas bulu tikpat kustīga un lo 
kana.

Bet pirksti? Ar savām rokām mēs paceļam gan akme
ņus, gan paņemam vārīgo tomātu.

Robotiem ari mēdz Iml darīšana ar izturīgam deta
ļām. Ar tādām, kuras spiezdams nesaspiedīsi. Bet ir ari 
jaņrm rokās ļoti trauslas lietas. Tad ja rīkojas daudz 
.savadak uzmanīgi un maigi.

Inženieri saprata, ka šādu mehānisko roku, kas derētu 
dažādiem darbiem, pagaidām vel nevar radīt, un nolēma 
rīkoties savadak.

Visiem cilvēkiem rokas ir izveidotas vienādi. Par 
robotiem var sacīt la: cik robotu tipu, lik arī roku 
ļipu.

Delnas, pirksti mums ir dabas veidoli vieni un lit* 
paši visam mūžam. Robotam tos var mainīt tapai ka 
putekļu sūcējam sukas. Bet mehāniskajam rokam ir 
daudz paveidu, dažreiz pat visdīvainākie.
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Te ir gan divpirkslu spīles, līdzīgas knābim. (ian 
trispirkslu, kas atgādina putna pleznu. Melala lokšņu 
pārnešanai lielo roku ar piesūcekņiem vai magnētisko 
roku. Bel. ja jasatver kāds trausls priekšmets, piemē
ram, elektriska spuldzīte, tad izmanto gumijas pirkstus 
lokanu ķengu snuķīšu veida. Piepildoties ar gaisu, 
tie salocas un maigi, bel stipri aptver priekšmetu.

Mēdz bul ari milzīgas ķepas smagu detaļu pamešanai 
un sīki pirkstiņi pincetes robotiem, kas montē pulk 
sleņus.
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Robotu rokam droši jalur skrūvgriezis un krasu 
smidzinātājs, uzgriežņu atslēga un metināšanas in
struments.

Bija japanak ari liela kustību precizitāte. Apmēram 
divus metrus gara roka pagriežas sāņus Iris metru ai
tai uma, pie tam lai ir ļauts kļūdīties tikai par ļoti mazu 
milimetra daļu. Šādu precizitāti var iegūt, ja šarnīros 
un gultņos nav nekādu spraugu. Kokai jābūt izturīgai 
un stingrai, la nedrīkst izliekties, izstiepties, savērpties. 
Bet rokas garums, kā jau minēju, ir divi un pat trīs 
metri!

Kaut ta ir mehāniskā roka. veiklība lo nevar pārspēt. 
Kādā izstādē es vēroju, ka robots izklaidējas». Paņēmis 
sava dzelzs roka lielu slīpu, tas. par pārsteigumu 
skatītajiem, saka lo griezt ne sliktāk ka cirka māk
slinieks.

Rokas mes varam kustināt, tāpēc ka mums ir muskuļi. 
Vairak nekā piecdesmit dzīvu motoru ir paslēpti cilvēka 
roka.

Savi muskuļi ir vajadzīgi arī robotiem. Un tic» robo
tiem ir. tikai, protams, savadaki nekā mums.

Spēcīgiem robotiem ir «eļļas» muskuļi. Šķidro eļļu 
iesukne roku mehānismos. Roka kustas eļļas spiediena 
ietekme.

( ’,i(iem robotiem ir elektriskie muskuļi elektromo
tori.

Bet visizplatītākie ir gaisa muskuļi. Robota rokas 
pārvieto saspiesta gaisa spēks. Lūk, карее, stāvot blakus 
robotam, var dzirdēt šņākšanu un knikšķēšanu. Tur iz
plūst izmantotais gaiss.

Rumpis ir. Roka ir. Bet kas komandē rokas kustības? 
Kas lo piespiež kustēties tur, kur vajadzīgs, izpildīt 
tieši to, kas nepieciešams?

Tas noliek dažādi. Ta. piemēram, visas komandas 
var ierakstīt magnetofona lente magnētisku svītriņu 
veida. Viena svītriņa, teiksim, nozīmē «Pacelt roku! .



divas — «Nolaist roku! >, Iris — «Atlaist vaļa pirk
stus!»

Aparāti šādu ierakstu lasa viegli. Bet izlasījuši ie
slēdz rokas kustinātājus. In  tad roka gan paceļas, gan 
nolaižas, gan novirzās pa kreisi, ņem detaļu.

Vardu sakot, robots dara visu tā. kā ierakstīts viņa 
magnētiskajā atmiņa.

SARUNA AR ELEKTRONISKO 
SARUNU R1EDRU

Automobiļu rūpnīca es redzēju melinātājrohntus, kas 
bija nostājušies rinda, bet tiem garām slīdēja vieglo 
automobiļu virsbūves. Virsbūve uz minūti apstājas. Viens 
no robotiem pagriež pret to roku, iedūcās, iečirkstas, 
izdara savu darbu. Un virsbūve brauc tālāk.

Tie ir visvienkāršākie roboti. Pirmās paaudzes ro
boti, ka saka inženieri. Kādas tad ir to īpatnības?

So robotu rokas kustas tikai tā. ka tam iepriekš 
paredzēts. Un, lūk, kas var nolikt.

Pieņemsim, ka robotam japarnes detaļas. Tas paņems 
detaļu. Pagriezīsies. Noliks detaļu. Atkal pagriezīsies. 
Paņems citu detaļu. Atkal pagriezīsies. Noliks. Un ta 
visu laiku bez apstājas.

Pēkšņi atklāsies, ka viena detaļa ir nobīdīta no sa
vas vietas. Robots pastieps roku tur. kur vajadzētu al 
rasties detaļai, bet tur nekā nav. Roka satvers gaisu 
un ta ari tukša atgriezīsies. Pirmās paaudzes robots 
pazudušo detaļu atrast nevar.

Ret kāpēc mēs visu atšķiram, visu redzam? Tas no
liek tāpēc, ka mums ir acis. ausis, deguns. Mes jutām, 
ja kaut kam pieskaramies. Var atbildēt ari tā: mums 
ir maņu orgāni redzes, dzirdes, ožas, taustes un 
garšas orgāni. Talad. lai robots kļūtu saprātīgs, tam ir 
jabul saviem maņu orgāniem. To var apgadat pat ar
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tādām izjūtam, kadas nav cilvēkam: spēju uztvert ra 
dioviļi.uis. sajust dažādus izstarojumus, uztvert mums ne
dzirdamas skaņas.

Ir jau radīti roboti ar izjutām. Vienu tādu robotu man 
laimējas redzēt. Tas bija institūtā, kura zinātnieki rada 
vismodernāko automātiku.

Institūtu vada pazīstamais zinātnieks, profesors Jev
geņijs Ivanovičs .lurevies. finīti atrast otru lādu speciā
listu. kas par robotiem zinātu tik daudz, cik zina Jev
geņijs Ivanovičs. Viņam ir bijis jārada visdažādākie 
roboti: vienkārši un sarežģīti, virszemes un zemūdens. 
Robots, kuru man |oti gribējās redzēt, ari bija radīts 
Jurēviča vadībā.

Un. lūk, es atrodos institūtā. Iepazīstos ar profesoru. 
Viņš ir garš, stalts, kaut arī ne visai jauns. Paskaid
roju, kāpēc esmu atnācis.

Tad ejiet blakusistaba. Viņš atrodas tur, 
sacīja Jevgeņijs Ivanovičs.

Viņš — tas ir robots ar izjūtām.
Es to ieraudzīju, tikko pārkāpu slieksnim, ('.ik dīvains! 

Pie griestiem pakārta viena posmaina roka un vairāk 
nekas. Izrādījās, ka robota «smadzenes» alradas at
sevišķi tālāka istabas slun esošaja skapī.

Bet ko viņš var izdarīt? jautāju profesoram.
Tūdaļ redzēsiet.

Jevgeņijs Ivanovičs lūdza savu palīgu iedarbināt 
roku.

Robotam uzdeva pirmo uzdevumu: savākt pa galdu 
izmētātos kubus un saliki tos kastīte.

Roka saka meklēt, slīdēja virs galda. Tā viegli 
d retie ja. it ka nervozējot. Atrada. Apstājās. Paņēma kubu 
un devas atpakaļceļā. Virs kastītes pirksti atveras. Kubs 
izkrita, bet roka devās pēc nākama.

Rrl te kāds rokas ceļa nolika šaha dēlīti. Domājāt, 
ka tas robotu samulsināja? Nemaz. Roka pieslīdēja
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pie rūtainas sieniņas, bet gandrīz virs paša dēlīša 
hop! paceļas uz augšu un «pārkāpa» pāri šķērslim.

Pēc tam mlmls no koka riņķīšiem uzbūvēja piramīdu. 
Sameklēja tos un uzvēra uz mietiņa. Pie tam uzvēra 
ne ka pagadās, bet pēc kailas: vispirms paņēma vis 
lielāko riņķiti. Pēc tam mazāku, lati — vēl mazaku.

Kā gan robotam izdodas likt gala ar tik sarežģītu 
uzdevumu?

Uz robota rokas, paskaidroja profesors, ir 
uzstādīti jutīgi aparāti. Tie raida mūsu ausij nedzir
damu skaņu ultraskaņu. Tās viļņi atduras pret šķēr
sli, atstarojas un atgriežas atpakaļ pie rokas. Aparāti 
to jut un savlaicīgi aptur roku. Tic it ka saka rokai: 
«Priekša ir siena. Ta jau ir tuvu. Pacelies!»

Pel kubus un riņķi.šus robots atrada ar elektroniska
jam acīm. televīzijas kameru.

Otras paaudzes robots nesaspiedis parak stipri roku. 
turot trauslu priekšmetu. Tas jut. ar katlu speķu roka ir 
jasaspiež, un nekad nepārcentīsies.
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Es pateicos profesoram un atvadījos. Gāju mājup un 
domāju: «Robots, kas spēj sajust, ir apbrīnojama ma
šīna. Tas varēs savākt ne tikai kubus, .la liksi, rūpnīca 
tas samontēs ari sarežģītus mehānismus. L'n izdarīs to 
pārliecinoši.»

Bet ko tad varētu teikt par nākamās, trešās paaudzes ro
botiem, kas ir domājoši, spējīgi spriest, atcerēties? Al
tiem var parunai (ar dažiem pat cilvēku valodā!).

Paklausieties, kada saruna notika starp zinātnieku 
un robotu.

ZINĀTNIEKS. Ludzu piebīdīt man kubu tieši trijos 
diena.

ROBOTS. Bet istabā atrodas divi kubi. lielais un 
mazais.

ZINĀTNIEKS. To. kas ir mazaks.
ROBOTS. Labi.
Pulksten trijos diena.
ROBOTS. Es izpildīju uzdevumu.
ZlNĀTNIEKS. Pateicos.
Šo sarunu es neizdomāju. Zinātnieka sarunu biedrs 

bija visjaunākās, trešās paaudzes robots. Tiesa, jau
tājumus tam neuzdeva balsi. Tos rakstīja uz rakstām
mašīnas. Atbildes ari rakstīja. Bet tas nav svarīgi. 
Svarīgākais ir tas, ka robots varēja spriest, saprātīgi 
darboties, un tas tam izdevās diezgan labi.

Pēc izskata tas ir neglīts: boz kājām, bez rokam. 
Ķermenis stūrains. Virs la kaut kas līdzīgs galvai at
vieno aci televīzijas kameru. Pārvietojās uz maziem 
ritemšiem. Bet toties cik daudz Iat>11 īpašību! Robots 
vienmēr zina. kura istabas daļa atrodas, kādi priekšmeti 
ikubi. piramīdas) tam izvietoti apkārt. Bet pats galve
nais. ka robots spēj «apdomāt» savas darbības plānu.

Šo robotu zinātnieki radīja speciāli izmēģinājumiem 
Bet, ja tam bulu mehāniskās rokas un izturīgs kor
puss, tas varētu ne tikai Imlil kubus. Rūpnīcas tam 
jebkurš darbs Initu pa spēkam.
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KOIJOTI GATAVO KOIJOTUS

Ka gribas ielūkoties nākotne, nākošajā gadsimta! 
Vai nav liesa? Ka gribas zināt, kāda tad būs tehnika, ko 
la bus sasniegusi!

.la būtu burvju stikliņš, varētu paraudzīties laja un 
ieraudzīt nākotni. Diemžēl tāds stikliņš nav izgudrots. 
Del la nav nekāda nelaime. No nekā tukšā vieta nekas 
nevar rasties. Nākotnes pazīmes var manīt jau šodien, 
ja uzmanīgi paraugas apkar).

Mušu priekša stāv varens aerobs-pasažieru lidmašī
na. kura var uzņemt trīssimt pasažieru. Nav grūti iedo
māties, par kādiem milzeņiem kļūs šie gaisa laineri 
pēc desmit vai divdesmit gadiem!

Mes lasam ziņojumus par orbitālās stacijas Saļut 
lidojumu, par vairākus mēnešus ilgam mušu varonīgo 
kosmonautu ekspedīcijām, un varam droši teikt, ka drīz. 
ļoti drīz augstu virs Zemes paradīsies kosmiskas ap
metnes. bet pec tam ari virsatmosleras pilsētas.

Simt miljonu operāciju sekunde tas ir moderno 
elektronisko skaitļotāju skaitļošanas ātrums. Kolosāls 
ātrums! Del la ka mes par to jau zinām, mums neliekas 
fantastiski tas. ka pec vairākiem gadiem ESM varēs 
strādāt tūkstoš reižu atrak: ar ātrumu simt miljardu 
operāciju sekunde! To pašu var teikt ari par nākotnes 
rūpnīcām, par apbrīnojamam automātiskajam rūpnīcām.
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’!'(> pazīmes jau manāmas tur. kur bez automātikas neko 
vairs nevar izdarīt.

Senāk cilvēki domaja, ka Zeme ir plakana ka apaļš 
plācenis. Ticēja, ka la guļ uz trim milzīgiem vaļiem, 
kas peld okeānā. Kopš tiem laikiem mēdz sacīt: «(iuļ 
uz trim vaļiem. Tas nozīme, ka uz kaut ko balstās, 
ka ir drošs balsts.

Tad nu Iris vaļi , trīs visu rūpnīcu izturīgākie bal 
sti. ir un bus automātiskās darbinašinas. elektroniskie 
skaitļotāji un roboti. Tā ir tik varena tehnika, ka lie 
kas la visu varēs, lai viss ir pieejams. Luk. labs 
piemērs.

.lapana ir valsts, kura darbojas ļoti daudz robotu. 
Apmēram puse. I. i.. gandrīz piecdesmit tūkstoš robotu 
no visiem pasaule radītajiem robotiem ir japaņu roboti. 
Milzīga nozīme šaja valsti ir rūpnīcu un fabriku robo- 
lizacijai. Roboti strādā visas japāņu automobiļu, aviā
cijas un darbmašmii būves rūpnīcās. Un tagad jau 
lie strādā ari rūpnīcās, kur roboti izgatavo robotus.

Viena no (adām rūpnīcām atrodas Fudzijamas kalna 
tuvuma, priežu meža. Tās korpusi ir milzīgi. Un raži 
gums liels. Bet dienā tur strādā tikai ap simt cilvēku. 
Nakti rūpnīca nav gandrīz neviena cilvēka, kaut ari 
darbs ne minūti netiek pārtraukts. Darba gailu nakts 
stundas uzrauga viens vienīgs cilvēks-operators.

Rūpnīca ir maz cilvēku, bet toties simtiem robotu 
nenogurstoši izpilda savu sarežģīto un atbildīgo darbu.

Pret robotiem šeit izturas ar mīlestību. Katram robo 
tam ir savs vārds. Tas ir uzrakstīts uz robotu spilgti 
nokrāsotajiem ķermeņiem. I z viena varam izlasīt: Vi 
jolilc. Uz otra Krizantēma. Uz trešā Lilija. Uz 
ceturtā Acālija.

Ka darbs sokas nakti, kad rūpnīcā komandē tikai 
viens dežurants? Vai viņš spēj sekot visam? .la pēkšņi 
izraisās avarija? .la pēkšņi beidzas materiālu krājumi 
vai kails no robotiem salusi?



Tādu gadījumu varbūtība, protams, iepriekš ir pare 
dzēla. Robotiem vienmēr ir pieliekams materiālu un 
detaļu krājums, kas tiem pieliek visai naktij. Bet. ja 
rodas bojājums, tad elektroniskais skaitļotājs nekavēju 
lies veiks visus nepieciešamos pasākumus. Saslimušo 
robotu atslēgs, bet ta pienākumus izpildīs katls no blakus 
stāvošajiem robotiem. Bet la mēdz but ārkārtīgi reti. 
Roboti ir tīroši un izturīgi.

Bet. ja noliks kaut kas pavisam nopietns, piemēram, 
rūpnīcai nepienāks elektroenerģija un apstāsies visi 
roboti, visas automātiskas darbmašīnas? Ari lati nekas 
lūstams nenoliks. Roboti sastings tādā stāvokli, katla tos 
pārsteigs avārija. Elektroniskie skaitļotāji iegaumēs.
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kura vielu lika pārtraukts darbs. Kad atjaunosies elek
triskās strāvās padeve, darbs sāksies tieši no tas vielas, 
kur tas tika pārtraukts. Roboti atkal sāks dūkt. kustināt 
rokas. Viss rites savu gaitu. it ka nekas nebūtu noticis.

Ja rūpnīca nebūtu robotu, skaitļotāju, automātisko 
darbmašīnu, bulu nepieciešams ne jau simts, bet vismaz 
pusotra tūkstoša strādnieku un kalpotāju.

Kāds žurnālists, kas bija apmeklējis šo robotu būves 
rūpnīcu, stāstīja: -Apmēram deviņpadsmit gadus vecs 
jauneklis, turot rokās nelielu aparātu, kas atgādina 
kalkulatoru, apstaigā robotus. Apstājies pie katra, bur 
liski. uz dažam sekundēm, viņš nospiež aparāta po
gas.

Kad jauneklis nonāca līdzās mums. palūkojos viņam 
par plecu. Uz elektroniskās skalas bija paradīts kār
tējais uzdevums Vijolītei, t. i.. ciparu salikums. Robots 
paklausīgi maina savu darbību.

Pa visu cehu es saskaitīju Iris programmētājus no
vērotājus. Mums paskaidroja, ka visi Iris pēc dienas 
maiņas aiziet, iepriekš iestalol robotus un apgadajot 
tos ar detaļām tā, lai tie varētu strādāt līdz rītam.

Pat diena rūpnīcā ir maz cilvēku, liet bez viņiem, 
rūpnīca, protams, strādāt nevarētu. Neviens nestāv pie 
darbmašmam vai robotiem aiz muguras . Nav nekādās 
vajadzības to darīt. Strādniekus šeit var salīdzina! ar 
ārstiem, kuri. izmantojot aparātus, cilīgi uzmana robotu 
veselību . un sarežģītos gadījumos dodas tiem palīga.

PIRMAIS SOLIS

Pagaidam ir tikai dažas šada veida rūpnīcas. I'as ir 
tikai pirmais solis pilnībā automatizētu rupmeu radi 
Sanas procesa. Rel par tādām sapņoja jau sen.

Inženieri sāka domai: ka varētu straujāk palielina! 
automobiļu motoru izlaidi? Pirmā doma bija šada:
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jarada automātiskā līnija. Lai izgatavotu molora kor
pusu. javeic simtiem operāciju, apstrādājot metālā ga
balu jeb sagatavi: jāievirpo. jāi/virpo, janolrēzē. jā
izurbj. Tas bija vel tad. kad neviens pat nebija dzirdējis 
par diskrētām programmvadības darbmašinām un tik 
tikko bija parādījušies elektroniskie skaitļotāji.

Konslruklori lajā laika jau esošas darbmašinas iz
vietoja viena garā rindā līnijā. Motora korpuss pa 
konveijeru slīdēja no vienas darbmašinas pie otras. 
Uz vienas no tām sagatavē kaut ko ievirpoja, uz otras 
izurba caurumus, uz trešās caurumos iegrieza vilni. 
Viss process ritēja automātiski.

Sagataves virzījās cita aiz cilas. Apstrādi veica airi. 
Automātiskas līnijas ražīgums bija augsts. Tātad viss 
ir labi?

Sakuma la ari domāja. Bet pagaja laiks un izrādījās, 
ka nemaz tik labi nav. Motoru konstrukcija mainījās, 
uzlabojas. Bet. izmantojot uzbūvētas līnijas, varēja iz 
gatavot tikai viena lipa motorus. Ja gribi izgatavot cilus, 
būvē jaunu līniju ar citām darbmašīnām. Automātis
kajam līnijām trūka svarīgas īpašības elastīguma. 
Tas nevarēja ātri pārbūvēt, pārstatīt. Tas arī bija līniju 
galvenais trūkums.

Labi vel. ja kādu mašīnu gada izlaiž miljonos ek
semplāru. Miljoniem izgatavo automobiļus, traktorus, 
ledusskapjus, pulekļu sūcējus. Šaja gadījuma pat auto
mātisko līniju parbūvē.šana var atmaksāties.

Bet šādu mašīnu nav daudz, ne vairāk par vienu cetur
to daļu no visam. Lidmašīnas, helikopteri, dīzeļloko
motīves, darbmašinas ir ļoti vajadzīgas mašīnas, bet izga
tavot tas miljonos eksemplāru nav nepieciešams. Pietiek 
simt divsimt mašīnu gada. Būvēt tam citas līnijas nav 
izdevīgi.

Arī ar automobiļiem tagad ir savadak. Daudzi vēlas 
sev īpašu automobili ar kaut kādu jaunu apdari, ar 
daudz jaudīgāku motoru, neparastāku krasa. Ka to visu



Ņemt vēra? Kā izdarīt tā. lai ar vienām un tam pašām 
darbmašīnām varētu izgatavot visdažādākos aulomobi 
ļus. lai neradītu zaudējumus, lai tas bīitu izdevīgi un 
leti ?

Kad inženieri lauzīja galvu par šo il ka neatrisināmo 
uzdevumu, jau bija izgudroti un izgatavoti elektroniskie 
skaitļotāji, roboti, kā ari diskrētās programmvadības 
darbmašmas. Tie ari palīdzējā atrisina! šo uzdevu 
mu.

Pārprogrammēt diskrēto programmvadības darbina 
šinu nav tas pats, kas pārtaisīt un pārstatīt automa 
tisko līniju. Darbmašīnai neko mainīt nevajaga. Par 
slališana aizņem tikai dažas minūtes. Atliek tikai vienu
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caurumoto lenti nomainīt ar citu, un tas ir viss. Darb- 
mašma sāks strādāt per jaunās programmas.

Tātad uzdevums ir atrisināts? Atkal likās, ka ir atrisi 
nāts. Ak vai! Drīz kļuva skaidrs, ka atrisinājums ir ne
pilnīgs.

Visādi bija labas diskrētās programmvadības darb
mašīnas: tās varēja viegli pārstatīt, ātri strādāja. Bet, 
ja šīs darbmašīnas varētu kļūt par meistariem visās 
lietās, lai varētu gan virpot, gan l'rēzēt. gan urbt! Tad 
nevajadzētu sagatavi nesat no vienas darbmašīnas pie 
otras, zaudēt laiku un spēkus. Visu varētu izdarīt 
viena vietā, uz vienas darbmašīnas. automātiski.

Grūti bija radīt tādu universālu darbmašīnu, bet 
konstruktori pacentās un radīja. Viņi apgādāja to ar 
plašu dažādu instrumentu komplektu. Tādējādi la jau 
vairs nebija vienkārša darbmašīna. bet īsts metālgrie- 
šanas kombains. Ari la izskats kļuva savādāks. Tas vairak 
atgādināja stikla skapi, nevis darbmašīnu.

Tam bija arī jauns nosaukums apstrādes centrs.
Tas aizvietoja vairākas darbmašīnas, veselu līniju.
Apstrādes ātrums pieauga Iris līdz četras reizes. Sis 

apstrādes centrs varēja strādāt dienu un nakti gan 
drīz bez pārtraukuma. Precīzāk, varētu, ja atkal ceļa 
nerastos kāds šķērslis.

Lai arī cik ilgi neturpinātos vissarežģītākās, vis
darbietilpīgākās detaļas apstrāde, visam pienāk beigas: 
gatavā detaļa jānoņem. Kā te noderēja roboti! Cilvē
kiem ir grūti un nogurdinoši strādāt nakts maiņā. Ro
botiem ir vienalga, vai la ir diena vai nakls. Ari nakti 
lie strādā tikpat nenogurstoši ka saules gaismā.

Sīkas un vidēja izmēra detaļas roboti viegli varēja 
noņemt un uzlikt. Bet ka gan tikt gala ar milzīgam, 
masīvām detaļām, kuras svēra vairakas tonnas un bija 
vesela automobiļa lieluma? Bet tadas mēdz but bieži. 
Pārvietot tas robotiem bija diezgan grūti.
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Konstruktori atradu asprātīgu izeju. Viņi ieteica 
lielo detaļu sagataves novietot uz ratiņveida robotiem. 
Šie ratiņveida roboti (tie ir ieguvuši kosmisku no
saukumu sputņiki») ir izgatavoti tā. ka var uzbraukt 
tieši uz darbmašmas un ar lielu precizitāti ieņemt 
uz tas tādu stāvokli, kāds nepieciešams detaļas ap
strādei.

Ar visu nepieciešamo spulņikus apgadā diena, dienas 
maiņa. Bet nakti pēc elektroniskā skaitļotajā komandas 
tie uzbrauc uz darbmašmas un paši ari nobrauc no 
tas, kad detaļas apstrāde ir pabeigta. Apgādāto spul 
ņiku skaits pietiek visai nakts maiņai.

Beidzot izveidojas tiešam elastīga ražošana. Pie tlarb- 
mašināin atrodas instrumentu krājums. To maiņa notiek 
automātiski. Darbmašīnu apkalpo roboti un sputņiki. 
Visu vada elektroniskais skaitļotājs. Darba programmu 
mainīt ir vienkārši.

Likās, ka līdz pilnība automatizētai robotu rūpnīcai 
atlicis tikai viens solis. Tomēr šo ilgoto mērķi sasniegt 
nav nemaz tik viegli.

PEC ESM KOMANDAS

Kad redzi izjauktu reaktīvo dzinēju, kad visas ta 
detaļas ir acu priekšā, tad ar izbrīnu pamani: cik gan 
sarežģītas detaļas ir to vidū! Nevar pat pateikt, kādas ir 
to formas. Tām ir gan izliekumi, gan iedobumi, gan 
dažādas rievas, gan desmitiem lielu un mazu cau
rumu.

Kāpēc tāda sarežģītība? Tādēļ, lai detaļa bulu pee 
iespējas vieglākā, izturīgāka un drošākā. Jo lidmašīnas, 
helikoptera un raķetes svars ir gandrīz vai pati gal
venā īpašība. Tadeļ ari konstruktori cenšas atkarot 
katru lieku gramu, nogriezt, novirpol visu. ko vien var.
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Cenšas detaļu padarīt vieglāku. I>el la, lai detaļa ne
zaudētu izturību un drošumu.

Bet tas iznāk diezgan dārgi. U/.rasēl var jebkura 
veida un jebkuras sarežģītības detaļu. Bet apstrādāt? 
Agrāk sarežģītas detaļas apstrādāja pakāpeniski ar 
piecdesmit sešdesmit virpām!

Pēc tam kad parādījās melalgriešanas kombaini, kļuva 
daudz vieglāk. Katrs no tiem sastāv no vairākām kopa 
savienotām darbmašīnām. Bet pat tie bieži vien paši 
nevar likt gala. Jasakārlo rindā vairāki lgailas |>at 
desmitiem) metālapstrādes kombaini.

Kāds no jums var teikt: «Ja vajag, tad vajag. Lai 
tikai darbs veiktos labi. Bet tur jau ir la liela, ka pie
spiest darbmašmas strādāt saskaņoti, draudzīgi, bez 
dīkstāvēm ir tikpat grūts uzdevums ka visi iepriekšējie 
uzdevumi.

Virzoties no darbmašmas pie darbmašīnas, detaļas 
veic sarežģītu ceļojumu. Pēc tam kad tas bijušas uz 
pirmās, otras, desmitas darbmašīnas, pēc neilga laika 
atkal atgriežas pie pirmās darbmašīnas. Šis ceļojums 
var but tik samezglots, ka noteikt visizdevīgāko ceļu 
no darbmašmas uz darbmašīnu ir pa spēkam tikai 
elektroniskajam skaitļotajam.

Bet ar KSM ari ir par maz. Nepieciešama vel ari 
sagatavju un detaļu noliktava. Tā ir garš skapis ar 
daudzām ligzdām. Ligzdas guļ sagataves un daļēji 
apstradatas detaļas. Tās gaida savu kārtu.

(iar noliktavu pastaigājas kraulņolājrobots. Pēc
KSM komandas tas izņem no ligzdas detaļu, iekrauj to 
raliņveida robota un tas dodas talak pie tas darbmašī
nas. kuru noradījis elektroniskais skaitļotājs.

Pec apstrādes beigām darbmašina dos signālu, izsauks 
raliņveida robotu un detaļa atkal atgriezīsies sava 
noliktavas ligzdā, atkal gaidot savu kailu, lai nokļūtu 
uz cilas darbmašmas.



Tagad ir skaidrs, kāda nozīme ir noliktavai. I'a ir 
līdzīga dzelzceļa starpstacijai. Pie tas saiet visi ceļi. 
No noliktavas dela|u var nosūtīt pie jebkuras darb- 
mašīnas. Šeit la var atrasties tik ilgi. eik nepieciešams, 
netraucējot cilam detaļām virzīties pie darbmašīnam.

(ian raliņveida roboti, gan krautņotajroboli. gail darb- 
mašinas strādā automātiski. Darbs var turpināties ilgi. 
kamēr vien pietiek sagatavju un ir ass darba instru
ments.

Kas tad rezultātā iznāks? .la visu izdarītu tā. ka es 
iepriekš stāstīju, tad izveidotos automātiskā rūpnīca, 
rfipnīca-robols, kura cilvēkiem būs jaslrada par iestāti 
lajiem, jāuzrauga mašīnu darbs.

Par automātisko rūpnīcu, kura roboti gatavo robo 
lus. jus jau zināt. Pie mums ari ir automātiskās rup 
uīcas. Viena no tam vienlaikus strādā astoņi diskrētās 
programmvadibas kombaini. Itoboli kustas šurp turp. 
piegādājot darbmašīnam sagataves un aizvedot apsila 
daļas, gatavas detaļas, (iar noliktavām cienīgi virzās
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kraulņotājroboli. Slrada elektroniskie komandieri 
elektroniskie skaitļotāji.

Visu to inženieri pēc sava prāta dēvē par elastīgo 
automatizēto kompleksu. Viens tāds komplekss aizvietoja 
vairak nekā septiņdesmit parasto darbma.šīnu. Nakti 
kompleksa darbu uzrauga tikai Iris cilvēki divi ie
statītāji un viens operators, kas apkalpo elektronisko 
skaitļotāju.

DIVDESMIT PIRMĀ GADSIMTA RŪPNĪCA

Stingri ņemot, ari šīs rūpnīcas vēl nav pilnībā 
automātiskas. Tiesa, naktīs tās ir tukšas. Divi Iris cil
vēki neskaitās. Diena šeit atrodas cilvēki. Japāņu rūp
nīca apmēram simt cilvēku. Padomju Savienības 
rūpnīcā apmēram piecdesmit cilvēku.

Pagaidām savādāk nevar. Kādam taču jāapgāda 
darbmašinas un roboti ar detaļu sagatavēm, lielākās no 
tam jānovieto uz ratiņiem sputņikiem. jaaizpilda nolik
tavu ligzdas, jarupejas par instrumentiem un dažādām 
palīgierīcēm. Ja jau ta ir automātiska rūpnīca, tad 
viss minētais tai būtu javeic pašai. Automobiļu mon
tāžai ari jābūl pilnīgi automatizētai, la javeic robotiem 
bez cilvēku līdzdalības.

Automobiļu rūpnīca, piemēram, varētu strādāt šādi. 
Pa konveijeru cils aiz cita slīd dažadu mārku auto
mobiļi. Pēc uzbūves un apdares tie ir dažādi. Auto
mobiļi pilsētai un laukiem, karstiem tuksnešu apvidiem 
un aukstiem ziemeļu rajoniem.

Jebkura momentā var pienākt komanda: Sākt vēl
viena jauna modeļa izlaidi! l'n tūdaļ KSM nosūtīs 
pavēlēs automātiskajam darbmašīnam uzsaki jaunu 
detaļu izgatavošanu. Paies tikai nedaudzas stundas, 
un uz konveijera paradīsies automobilis, kas pcc uzbū
ves maz algadinas tos. ko izgatavoja iepriekš.



Uz tāda konveijera vienlīdz izdevīgi bus monlet gan 
vairākus tūkstošus vienādu automobiļu, gan izgatavot 
tikai vienu vienīgu automobili. īpašu, ne tādu ka visi 
citi.

Bet ja ielu vel tālāk? Katra rūpnīcā ir konstruktoru 
biroji, kur projektē tas mašīnas, ko pēc tam izgatavo 
rūpnīcas cehos. Kāpēc gan neuzdot izstrādāt automobiļu, 
lidmašīnu, turbīnu konstrukcijas elektroniskajām mašī
nām? Eksperimenti paradīja, ka tas ir pilnīgi iespē
jams. Elektroniskie projektētāji labi liek galā ar lādu 
darbu.

Tad gan tiešam izveidosies rūpnīca, kur it visu veiks 
automātiski. Cilvēkiem vajadzēs rūpēties tikai par to, 
lai rūpnīca vienmēr bulu nodrošināta ar materiāliem, 
instrumentiem, elektroenerģiju. Pārējo la veiks patstā
vīgi.

Pat iekārtu darbderigumu rūpnīca uzraudzīs pati un 
novērsis radušos bojājumus, izmantojot elektroniskos 
skaitļotajos un robotus. Tikai ļoti nopietnu un bīstamu 
bojājumu gadījuma talka nāks inženieri un strād
nieki.

Līdz nepazīšanai pārvērtīsies rupnīcu izskats. Šodien 
šeit viss ir piemērots tam, lai bulu ērti cilvēkam. lai 
ērti būtu pārvietoties, strādāt, lietot dažādas ierīces. 
Darbmašīnu rokturi un vadības pogas atrodas noteikta 
augstumā. Cehiem ir jābūl gaišiem, siltiem, pietiekami 
plašiem, lajos ir jahūt ventilācijai. Sienas, darbmaši 
nas un visas pārējās mašīnas tiek krāsotās acīm tīkama 
krāsā. Un pat mašīnu forma tiek izvēlēta tāda, lai prie 
cēlu» acis.

Automātisko rupnīcu cehos, kur nestrādās cilvēki, 
nekas tamlīdzīgs nebūs vajadzīgs. Mašīnas var izvie 
lol tieši uz. grīdas. Un tas lietnis bīstami. Tam var biti 
jebkura, pat visstūrainākā forma. Nebūs jarupejas par 
ventilāciju, bet gaismu vispār varēs neiedegt. Automalis



kas darbmašīnas un roboti lieliski spēs strādāt ari tum
sā vai izmantos acīm neredzamus izstarojamus.

Ja vel lielāka skaita automobiļu ražošanai rūpnīca 
būs jarada cilvēkam nepiemēroti, ļoti kaitini apstākļi, 
tad ari to varēs brīvi darīt. Iekārtu darbu un visu to. 
kas notiek cehā. uzraudzīs no attaluma, izmantojot 
televīziju un aparalus. Ieslēgt un izslēgt mašīnas ari 
varēs, atrodoties desmitiem un simtiem kilometru alta 
ļuma no tam.

l..oli iespējams, ka automātiskas rūpnīcas blīvēs zem 
zemes, ka ari rajonos ar cilvēkam maz piemērotu 
klimatu, varbūt pat juras dibena. Vai ir vērts aizi.iemt 
sauszemi, kur var augt meži. zelt labības druvas, likt 
blīvētas pilsētas?

Uz automātiskajam rūpnīcām cilvēki uaks ļoti reti. 
Mēnešiem un pat gadiem ilgi rūpnīcas varēs strādāt, 
neprasot nekādu palīdzību. Tas tomēr nenozīmē, ka ne 
bus vajadzīgi elektroniskie skaitļotāji, roboti, precīzas
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mehānikas speciālisti, ka ari diskrētās programmvadī 
bas darbinašinas. Taisni otrādi, sarežģītās tehnikas liet
pratēji ari tad būs ļoti nepieciešami. Kam tad citiem, ja 
ne viņiem bus jāiestata un jāiedarbina automātiskās 
rūpnīcas? Tikai elektronikas speciālisti varēs kļūt par 
pieredzējušiem operatoriem.

Nē, ari tad cilvēki nevarēs, ka saka, «gulēt uz lau- 
riem». Un tas nemaz nav interesanti. Būs vēl vairāk 
jamācās. jāapgūst sarežģītā automātika, jāprot tā 
vadīt.

Mušu valsti automātiskas rūpnīcas nāks visiem par 
labu un veicinās labklājību. Mēs varēsim vairak at
pūsties, ceļot, nodarboties ar zinātni un sportu.

Zinātnieki paredz, ka pilnība automatizētās rūpnīcas 
paradīsies nākamā, divdesmit pirmā gadsimta pašā sa
kuma. Bet šis laiks jau nav aiz kalniem.

NE PĒC SKAITA, BET PĒC PRASMES

Lai īstenotu visu to, par ko es jums stāstīju, lai 
rastos automātiskās rūpnīcas, vajag daudz un cītīgi 
strādāt.

Kāpēc tieši tagad bieži dzird par intensīvu, neatlai 
dīgu darbu? Par to stāsta pa radio un televīzijas pār 
raidēs. raksta avīzes un žurnālos. Vai tad agrāk varēja 
strādāt gausi, nesteidzoties, nepārpūloties?

Protams, ka ne. Arī agrak pirms pieciem, desmit, 
divdesmit gadiem bija nepieciešams sasprindzināts trie- 
ciendarbs. Un tomēr darbs no darba atšķiras.

Tapai kā pašlaik, arī agrākos gados visa valsti nori
tēja lieli celtniecības darbi. Nodibinājās jaunas rūpnī
cas un fabrikas. Būvēja jaunas dzelzceļa līnijas. Nodeva 
ekspluatācijā jaunas šahtas un raktuves.

Visi saprata: jo vairāk mums bus rupnīcu un fabriku, 
raktuvju un šahtu, jo plašākas bus kolhozu un sovhozu
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druvas, jo vairak mūsu rūpniecība varēs izgatavot 
mašīnu, apģērbu, apavu un lauksaimniecība ražol 
pārtikas produktu.

Bet la tas nevarēja turpināties bezgalīgi. Pienaea 
laiks, kad kļuva skaidrs: jastrāda pa jaunam. Ja tu ne 
darīs. Iad jau drīz vien daudzās specialitātes sāks 
krasi trūkt strādnieku. Var pienākt tāds bridis, 
kad profesionāli tehnisko vidusskolu beigušo pietrūks 
visās rūpnīcas. Ir pienācis laiks stradāl savādak. 
Bet ka?

Ir tāds vārds «intensifikācijā». Tas arvien biežāk 
skan sarunas. To ar cieņu izruna strādnieki, inženieri 
un zinātnieki. Šis vārds nozīmē «palielināt intensitāti, 
darba ātrumu, darba ražīgumu». Tas runa par nopiet 
наш pārmaiņām, kuram jānotiek vistuvākajos gados, 
(ialvenais pašlaik ir nevis celt jaunas rūpnīcas, bet pa 
lietiņai darba ražīgumu jau uzbūvētajās. Uzstādīt tajas 
automātiskas darbmašīnas, robotus, elektroniskos skaitļo 
lajus. Panakt, lai rūpnīcas strādātu bez atteicem. 
vislabākā veida. Izmantot jaunākos materiālus, bet pa- 
tērēt tos ekonomiski, lietojot vismodernākos apstrādes 
paņēmien us.

Skaidrs, kas no la iznāks. Tikpat daudzas rūpnīcās 
ar lādu pašu vai pat mazaku strādnieku skaitu varēs 
ražol daudz vairak mašīnu, dažadu preču nekā iepriekš. 
Un pie tam ar teicamu kvalitāti.

īpaši svarīgi ir palielina! darba ražīgumu lielas 
rūpniecības pilsētas, kur ir daudz rupiucu un fabriku. 
Piemēram, tādā milzīga pilsēta ka Ļeņingrada.

Tur dzīvo gandrīz pieci miljoni cilvēku. Tur ir desini 
tiem lielu rupnicu. simtiem zinātnisko institūtu un 
konstruktoru biroju. Katru dienu šaja pilsēta izkausē 
vairak lieka trīsarpus bikstošus tonnu tērauda, izgatavo 
četrsimts kilometrus kokvilnas auduma, samontē Iris 
desmit tūkstošus pulksteņu, divarpus tūkstošus foto
aparātu, sašuj ap deviņdesmit tūkstoš pāru adas apavu.
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Tāpēc arī Ļeņingradā bija izstrādātā programma, sīks 
plāns, kā jāstrada pa jaunam.

Si programma saucas: « Inlensifikacija-bO». Skaitlis 
«itO» nozīmē, ka visu paredzēto jāizpilda no velak kā 
līdz. 1990. gadam, I. i., līdz divpadsmitās piecgades 
beigām.

Plans iznāca ļoti plašs, un to īstenot nemaz nav tik 
vienkārši. Programma «Intensifikācijā <•)() aicina ražot 
vairak juras kuģu. turbīnu, traktoru, alomelektrosla 
riju mašīnu, apģērba, apavu, audumu, liet strādnieku 
skaits rūpnīcas un fabrikas palielināties nedrīkst. 
Visu vajag izdarīt ar tiem pašiem spēkiem, ieviešot 
automatizāciju, uzlabojot kartību, palielinot darba iuleii 
silati un saskaņotību.

Daudzas rūpnīcas jau , Irada pa jaunam. Atcerieties.
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Petrodvorecas pulksteņu rttpnīeā roboti montēja pulkste
ņus. Katrs no tiem aizstāja vairākus strādniekus. Cil- 
vēki pārgāja strādāt <-ilos cehos, kur robotus pagaidām 
vel nevar izmantot. Kopējais strādnieku skaits neizmai
nījās, bet rezultāts ir skaidri redzams: rūpnīca sāka 
izlaist daudzas reizes vairāk pulksteņu nekā agrāk.

Un la vel nav nekāda robeža. «Ja varētu ieviest pil
nīgu automatizāciju,» sapņo rūpnīcas inženieri, «pulk
steņu izgatavošanu uzticēt KSM vadībai!»

Nav tālu tas laiks, kad arī šis sapnis īstenosies.
Pilsēta pie Rievas izstrādāto programmu atzina par

tijas Centrāla Komiteja. Bet tas liecina, ka tai ir sva
rīga nozīme visas valsts mērogā. Un patiešam, turbīnas 
un traktori, elektriskās mašīnas un aparāti, kas izgata
voti Ļeņingradas rūpnīcās, pec tam strādās daudzos 
mūsu milzīgas valsts rajonos.

Strādāt pa jaunam! Par to runā gan Maskavā, gan 
Kijevā, gan Minskā — visur. Rūpnīcas pārkārtojas. 
Ļoti pārkārtojas. Vēl viens labs piemērs.

Andropovā ir slavena molorbūves rūpnīca. Ta kļuvusi 
slavena ar aviācijas dzinēju ražošanu. Protams, ka 
galvenais te ir kvalitāte. Paviršība un nevērība ir 
pilnīgi nepieļaujama. Dzinējiem jastrada droši, bet tos 
vajag arvien vairāk.

Motorbūvētāji nolēma savā rūpnīca izveidot elastīgu 
automatizēto ražošanu. Drīz rūpnīca kļūs savādāka, 
pārvērtīsies un mūsu aviācija saņems daudz lielisku 
dzinēju. Daudz vairāk nekā pagājušos gados. To varēs 
panakt, ieviešot automātiskas darbmašinas. robotus. 
KSM. Lūk, tadai jabul intensifikācijai dzīvē!

Pa jaunam jastrada skolām un profesionāli tehnis
kajam vidusskolām. Tagad jau no mazotnes japrot 
rīkoties ar elektroniku, skaitīt ar kabatas skaitļotā
jiem mikrokalkulatoriem. Sadas mašīnas saīsina skait
ļošanai patērējamo laiku, ekonomē spēkus. Ta ir maza. 
bet tomēr intensifikācija.
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Profesionāli tehniskajās vidusskolās bērni varēs ap - 
gut automātisko darbinašinii. robotu, elektronisko skait
ļotāju iestatītāju profesijas.

Ļeņingradā ir 8.'L profesionāli tehniskā vidusskola 
šaja pilsētā pirmā PTV. kura mācās nākamie robotu 
un automātisko darbmašīnu speciālisti.' Staigājot pa 
tās klasēm, sac domāt: «Kā bērniem veicies! Cik vi
ņiem būs aizraujoša profesija!

Starpbrīdī es jautāju kādam zēnam (viņa vārds bija 
Saša):

Kāpēc tu nolēmi kļūt par darbmašīnu un robotu 
iestatītāju?

Interesanti, - viņš atbildēja. Bez tam es taču 
saprotu, cik vajadzīgi būs iestatītāji. Un vispār par 
elektroniku es saku interesēties jau pirmajā klase.

Varētu teikt, ka ši skola ir maza nākotnes rūpnīca. 
Roboti, diskrētās programmvadības darbmašinas, ES.VI. 
Un tas viss strādā, darbojas, ražo īstas detaļas. Savu 
rupmru bērni apkalpo paši. Apkalpo un vienlaikus mācās 
apieties ar sarežģīto tehniku. Laimīgie!

Pa jaunam. I. i.. intensīvi, saskaņoti veiksies darbs ari 
laukos un fermās, .lus jau droši vien esiet dzirdējuši 
par to. ka mums ir lielā Pārlikās programma. Ari lai 
ir jābīil izpildītai līdz 1990. gada beigām. Vairāk gaļas, 
piena, sviesta, dārzeņu! Jadara la, lai šie nepieciešamie 
produkti vienmēr atrastos uz veikalu letēm. Bet šādu 
stāvokli var panakl tikai tad. kad ari laukos Ihis  vairak 
mašīnu, mehānismu un visdažādākās automātikas.

Rij»a programmētas vadības darbmašīnu imholii) iestatītājus 
gatavo (i. (i ai Ies 7. PTV.
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VIENMĒR MODRI

Ka jūs domājāt, kam ir grūtāk strādāt: lielas pasa
žieru lidmašīnas pilotam vai traktoristam? Vairums 
droši vien atbildēs: «Protams, ka pilotam!» Ne! Trakto
ristam ir grūtāk, smagāk, nogurdinošāk.

Nav šaubu, lidotāju darbs ir |oli atbildīgs un sarež 
ģīls. Viņi atbild par vairāku desmitu, bet dažkārt 
arī par simtu pasažieru dzīvībām. No lidotāju meista
rības ir atkarīgs, ka noritēs un beigsies lidojums. 
Hei darba apstākļi viņam ir labaki nekā lauksaimnie
cības mašīnu vadītājiem. Daudz labāki.

Reiz man izdevās būt daudzvietu pasažieru lidmašī- 
nas-aeroha pilotu kabīnē. Piloti baltos kreklos. Dzinēju 
troksnis tik tikko dzirdams. Svaigs, vēss gaiss, plaša 
kabīne, mīksti krēsli. Redzēt varēja tālu tālu.

Šādu ērtību traktora kabīne pagaidām vel nav. kaut 
arī konstruktori liecas pēc la. lai «dzelzs zirgu» vadītāji 
mazāk nogurtu, lai mašīna viņus mazāk kratītu, būtu 
klusāks troksnis, tīrāks gaiss.

Tomēr to sasniegt nav viegli. Lauks nav gluda šo
seja. Traktora kratīšanās ir nežēlīgs un stiprs ienaid 
nieks, ko uzvarēt ir ļoti grūti. Ja kabīne un sēdekļi bus 
nostiprināti parak elastīgi, traktoru bus grūti vadīt, .la 
tos piestiprinās parak cieši, vadītājs ātri nogurs.

Pēc trokšņa stipruma traktoru var salīdzina! ar lid
mašīnu. Pasargāt traktoristu no trokšņa ir sarežģīts



uzdevums, kas jārisina inženieriem. Vismaz divkārt ir 
jāsamazina motora dūkoņa.

Traktorists kabīne pavada vairakas stundas, un viņa 
pienākumi salīdzinājumā ar šoferi vai pat lidotāju ir 
daudzveidīgāki.

Visu laiku viņš ir saspringts, vienmēr modrs. Trak
tors jāvada taisni, precīzi, «pa diedziņu». Nav laika rau
dzīties apkart.

.la. apstrādājot kartupeļu, biešu vai kukurūzas asnus, 
traktors novirzīsies tikai par nedaudziem centimetriem, 
tas jau būs slikti: mašīna saspiedīs, nogriezis augus. Un 
šāda precizitāte jāietur visu laiku, braucot pa lauku. 
Hei ši ceļa garums var būt gan pusotrs kilometrs, gan 
divi kilometri.

Vel vairāk. Traktoristam ir jauzrauga gan aparali, 
gan traktoram piekabinātas iekārtas: visur jabūl vienā 
dam aršanas dziļumam, sēklas jaizsej vienmērīgi, mes
lus nedrīkst izlietot veltīgi. Mazas novākšanas laika ne
drīkst būt zudumu. Lūk, cik daudz rupju! Un tas viss 
javeic vasaras karstuma, rudens lielu, ka arī aukstuma, 
diena un nakti.
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Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka traktoristam tikai vienas 
tlarba maiņas laika, vadot traktoru, japalere tik daudz 
speķa, eik ta viņam pieliktu divu trīs tonnu smilts uzne
šanai augstceltnes divdesmitajā slava.

KAS IR «GAIDS»?

Ka atvieglot lauku mehani/.atoru darbu, vienkāršot 
traktora vadīšanu? V'ai nevar izdarīt tā, lai traktora 
kustību uzraudzītu automāts?

Si doma radas jau sen. Pirmo izgudrojumu (to atklaja 
vel t!)()t). gada) la ari nosauca: «Palīgierīce traktora 
gailas virzīšanai, braucot pa lauku». Kāda ta bija?

Izgudrotājs nolēma traktoram piemērot piekto rite
ni «gaidu» (augļu vārds «guide» nozīme «vadītājs»). 
«Ciaids» jeb vadritenis ripoja traktoram pa priekšu, 
pa vagu, kas bija uzarta iepriekšējā gājiena laika. Ja 
traktors novirzījās sāņus, vadritenis to «juta» un ar 
sviru starpniecību iedarbojas uz priekšējiem stūrējo
šiem riteņiem. Traktors atkal atgriežas dotajā kursa.

Vadrileņus saka izmantot. Daudziem traktoriem para 
dijās piektais ritenis. Un tiešam traktora vadīšana kļuva 
vienkāršāka. Traktoristam vairs nebija sasprindzināti 
jāvēro traktora kustība. Tomēr slikti bija tas, ka vad 
ritenis stipri iespiedās vagas sieniņas. Ta izjuka. Trak
tors saka novirzīties, līkumot, nomaldījās no ceļa.

Ko tikai izgudrotāji neizdomāja, lai uzlabotu automātu 
ar vadriteni. Riteņa vieta mēģināja izmantot gan slīdni, 
gan diskus, gan lodes, Kel tas maz ko līdzēja. Atrisi
nājums nebija meklējams šeit.

To atrada austrālietis Moriss Nails Itt.'tā. gada. Viņa 
izgudrotājā automāta smaga, izturīga vadriteņa vieta 
bija tausts viegla dakšiņa, kas slīdēja pa vagu. Vagas 
sieniņas la gandrīz nemaz nesagruva, lapec ka lai bija



likai jāieslēdz un jāizslēdz dzinējs, kas grieza traktora 
riteņus.

Sakuma gan vadrileni, gan Naila automātu lietoja 
tikai tad. kad traktors ara zemi. Bet traktori ne tikai ar. 
Tie izpilda vairāk nekā divsimt dažādu lauksaimnie 
ei!>as darbu: sej. irdina zemi, ievada mēslojumus, ap 
putekšņu un apsmidzina augus, novāc ražu un dara vēl 
daudz ko cilu. Pakāpeniski ari šo darbu veikšanai 
izgudroja automātus.

Mušu zinātnieki radīja kukurūzas sēšanas automātu, 
kuram ari ir tausts. Pirmaja gājienā traktoru vada pats 
traktorists. Pie sējmašīnas ir piestiprināts neliels ar- 
kliņš. Traktors brauc, velk sev līdzi sējmašīnu, bet tai 
blakus arkliņš iezīmē vadziņu taustam. Veicot nākamo 
gājienu, tausts vada traktoru tieši pēc uzzīmētās va- 
dz.iņas.

Pie mums ir izgudrots ari automāts, kas vada trak
toru, novācot bietes. Konstruktori ir likuši taustam kus
tēties starp augu rindām, precīzi atkārtojot visus zaļas 
rindas likumus.

Iznaca ļoti veiksmīgs automāts. Kad to izmēģināja, 
izrādījās, ka tas vada traktoru četras piecas reizes 
precīzāk nekā cilvēks.

īpaši slaveni kļuva automātiskie traktori, kurus iz 
gudroja Ivans Grigorjevičs Loginovs. Pie sava pirmā 
aparala izgudrošanas viņš saka strādāt jau tad. kad 
pats bija traktorists neskartajās zemes Kazahija.

Visu dienu sēdi traktorā.’ stāstā Ivans (irigorje- 
vičs. «un visu laiku spied vadības sviras: te palielini 
ātrumu, te mazliet pagriez traktoru pa kreisi vai labi. 
Ar un visu laiku vēro vagas malu. .la ir neliels līkums, 
izlīdzini traktora gaitu. Maiņas beigas rokas un kājas 
smeldz aiz noguruma.

Loginovs izdomāja, ka pielāgot automātu kāpurķēžu 
traktoram. Bet to izdarīt bija daudz grūtāk nekā pie
slēgt automātiku riteņtraktoram. Kāpurķēžu traktoru
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vadiI ir daudz grulak. Tas ir uzbūvēts daudz sarežģītāk 
nekā ritei.itraktors. Traktorists izgudrotājs ilgi domāja, 
līdz beidzot atrada paņēmienu, ka ar taustu vadīt spē
cīga traktora ( ’.-80 kāpurķēdēs.

Loginovs radīja ne tikai vienu, bet vairākus auto
mātiskos aparalus. Rats tos izgatavoja un pats ari izmē
ģināja. Rezultāti bija lieliski. Divarpus nedēļas Logi- 
nova pašgājējs traktors uzara milzīgu četrsimts liekt 
ārus lielu lauku.

Ivans (irigorjevičs pabeidza institūtu, kļuva par inže
nieri un visus spēkus veltīja lauksaimniecības mašīnu 
automātikas radīšanai.

T ERANAVIGĀCIJA

Vieglais tausts var slīdei ne tikai pa vagas sienām, 
bet ari starp augu rindām un nopļautās labības vaļiem. 
Rel tomēr bulu labak neizmantot ari taustu. I.ai ari ko



sacītu, bet vagas neizturīgas, birstošas sieniņas. auļļu 
rindas un labības vali nav visai labi traklora virzītāji. 
Vai tiešam nevar izdomai kaut ko ritu. kaut kādus 
daudz drošākus paņēmienus? Inženieri neatlaidīgi mekle 
tos.

Tehnika jau sen izmanto foloeleklroniskos devējus 
gaismas jutīgus aparātus. Tos mēģināja izmantot ari 
lauksaimniecības automātikā. Tikko uzarta zeme ir tum
šākā par to, kuru arkls vēl nav skāris. Ar elektronisko 
aci apgadatais automāts uztver atšķirību starp apstra- 
datas un neapstrādātās augsnes toni un virza traktoru 
stingri pa šo atšķirību robežu. Ir iolodevēji, kas var 
vadīt traktoru pat nakti.

Luk. vel kāds ļoti interesants paņēmiens. Inženieri 
traktora vadīšanai nolēma izmantot lāzeru aparātu, 
kas rada spēcīgu gaismas staru. Šo aparatu uzstāda 
lauka mala. Pec stara, ko lāzers raida no lauka viena 
gala līdz otram, mašīna kuslas ka pa stingri nostieptu 
stiepli.

Viti inženieri iesaka vadus ierīkot zemē, novelkot tos 
zem lauka vienādos attālumos citu no cita. Ja pa va 
dieni plūdīs elektriska strāvā, bet uz. traktora būs uzsla 
dils jutīgs aparāts, tad traktors brauks tieši gar pa 
zemes vadu.

To īstenot, t. i.. zem lauka ierīkot vadu tiklu nav tik 
vienkārši. Bet tomēr inženieri ari šo traktoru vadīšanas 
paņēmienu tur rezerve un ir pat uzsākuši jau pirmos 
izmēģinājumus.

Navigācija ir zinātne par kuģu vadīšanu, par drošam 
un precīzām kuģošanas metodēm. Ir juras navigācija. Ir 
gaisa navigācija. Ir kosmiska vai. ka vel to sauc, 
astronavigacija. Bet pašlaik tiek radīta jauna zinātne 
leranavigaei ja (latīņu vārds lerra latviski nozīme 
zeme») par lauksaimniecības mašīnu vadīšanu pa 

la ukiem.



Tā. piemēram, dēstu stadi.šanas mašīna. Stādot lauka 
kāpostus, tomātus, zeme neiestrādā seklas. Stāda «lēs
tus mazus zaļus kāpostu vai tomātu krūmiņus. Tos 
iepriekš izaudzē siltuma, telpas.

Dēstu sladīšana ir smags darbs. Daudzu zemju 
konstruktori bija mēģinājuši radil automātisko dēstu 
stadi.šanas mašīnu. Neizdevās. Visi eiela neveiksmi.

Pirmie šādu mašīnu radīja mušu zinātnieki. 11z. ma 
šinas atrodas liela ciestu rezerve. Stādīšanas mehānisms 
aili, bet uzmanīgi salver dēstus, nolaiž tos leja un 
iestrādā augsne.

Zinātnieks, kas izstrādājis šo brīnišķīgo mašīnu, 
stāstīja: Iespaids ir tāds. it ka šautu ložmetējs.
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augsnē viena sekundē iešauj piecus stādus. Tā ir četr
rindu mašīna. Tātad divdesmit stādu sekundē vai 
septiņdesmit divus tūkstošus stunda! Ko tur daudz ru
nai. tas viss jaredz pašam ar savām acīm. Skals ir 
aizraujošs! >

INŽENIERA IMtOVOTOKOVA TILTS

Katru gadu mii.su rūpnīcas izgatavo vairāk nekā trīs 
simt tūkstošus traktoru un ap miljonu cilu lauksaim 
niecības mašīnu un darbarīku.

Kāpēc tik daudz? Bet ka gan var būt savādāk? 
Katru pavasari kolhozos un sovhozos jaapar un jāap 
sej vairak lieka divsimt hektāru zemes, bet pēc tam 
šis plašās lauksaimniecības platības jaapstrada, jaiz 
audze un jānovāc labība, kukurūza, saulgriezes un vēl 
simt dažādu citu kul turu.

Traktors, ka ari pārējas laukos strādājošās mašīnas 
var but ne tikai derīgas, bet arī kaitīgas. Tās saplacina 
nu sablīvē zemi. Augsne sāk sliktāk laist cauri gaisu 
un mitrumu. Protams, ka tas neizpaužas pēkšņi, uzreiz, 
liet pakāpeniski šaja lauka samazinās ražība. Labības 
raža. piemēram, beigu beigās samazinas par desmito 
daļu no tas. kas bija sakuma. Kartupeļu vel sliktāk: 
par pusi.

Lai kaut ka samazinalti spiedienu uz augsni, inže
nieri saka palielināt traktora riteņu izmērus. Dažiem 
traktoriem tie ir kļuvuši pat gigantiski cilvēka auguma 
un ļoti plati. Dara ari la: maina gaisa spiedienu riepas, 
.la traktors brauc pa lauku, spiediens riepas kļūst 
mazaks. Riepas nedaudz saplacinās, un riteņi vairs tik 
stipri nespiež uz augsni.

Bet las viss ir sarežģīti, neērti.
.la lauksaimniecības mašīnas varētu kustēties nevis 

pa lauku, bet virs la. Tad gan bulu labi.



BH ka lo izdarīt? Vai liesam Irakloram būtu japielago 
spārni?

Nē, ir cils [oli labs paņēmiens.
Vairāk nekā pirms pusgadsimta, jau 1930. gada pa

domju inženieris M. Provotorovs izgudroja lielisku ma 
šinu. ar kuru varēja pavisam savādāk ari. sēl un 
novākt ražu.

Iedomājieties, ka lauka malas ir ierīkotas sliedes 
vai izbūvēti gari betona celiņi. Pa sliedem uz riteņiem, 
bet pa celiņiem uz kāpurķēdēm virzās gara Sķerssija. 
kas ir līdzīga tillam. Pie ši tilta var būt piestiprināti 
arkli, sējmašīnas, ecešas, I. i.. jebkuras lauksaimniecības
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mašīnas un darbarīki. Sācis tills pārslīdēs par lauku 
tikai vienu reizi un lauks būs uzarts, apsēts, ap
strādāts.

Skaidrs, ka izgatavot pašgājēju tiltu ir dārgi. Hei tomēr 
tas ir izdevīgi, .lapeni taču vēra ari tas. ka nevajadzēs 
miljoniem traktoru, tie nebūs jaapkopj un jaremonle. 
Hez tam tilla darbu var viegli automatizēt, kas ari ļoti 
svarīgi. Luk. cik daudz priekšrocību.

Par Provotorova izgudrojumu saka interesēties lieli 
zinātnieki. Avīzēs rakstīja, ka tas «izraisīs revolūciju 
zemkopībā .

Un la bija taisnība. Izgudrojumam tiešam bija mil
zīga nozīme, liet tad to īstenot vel nebija iespē
jams.

Un kurai gan ta laika mašīnai Initu pa spēkam virzīt 
virs lauka simt divdesmit metru garu tiltu? Un ne tikai 
tillu vien, bet arī pie ta piestiprinātos darbarīkus, 
piemēram, arklus. Simtiem arklu!

('.ik gan liels spēks vajadzīgs, lai pārvarētu Zemes 
kolosālo pretestību.

Tilla pārvietošanai paredzēja izmantot . . . lokomo
tīves. Hei drīz ari pats izgudrotājs atteicas no tada 
priekšlikuma.

Tad varbūt izmantot spēcīgus traktorus? Bet arī lādu 
traktoru nebija.

Ilgi padomju inženiera izgudrojums palika neīste
nots. Tiesa, visus šos gadus izgudrotājs turpināja strādāt 
pie sava tilla, uzlaboja la konstrukciju. Un tikai tagad 
pienāca laiks pašgajeja tilta izmēģinājumiem.

Mušu zinātnieki Provotorova tillu mēģināja lietot 
kokvilnas audzēšana.

Rezultāts iznāca brīnišķīgs!
Sēt izdevās desmit reižu atrak nekā ar parasto pa 

ņēmienu.
Apstrādāt augsni piecas reizes atrak un tikpat reižu 

ātrāk varēja veikt ari ražas novākšanu.



Hei cik labi apstākļi lc ir automātikai! Tas nav Irak 
lors, kas brauc pa nelīdzenu lauku. Tilts kustas pa slic 
«lem. pa līdzeniem celiņiem. Visu te var izskaitļot, 
paredzēt, bet tilla vadību uzticēt elektroniskajam skait 
ļolajam.

Augu audzēšanas speciālisti agronomi apgalvo, ka, 
izmantojot tādus pašgājējus tiltus, ražību var palielināt 
('•('Iras reizes vai pat vairak.

Ir vērts pacensties, lai sasniegtu lādu brīnišķīgu 
rezultātu.

ESM UN TOMĀTI

Mcs vel neesam iemācījušies regulēt laiku. Pagaidām 
mēs vel neesam spējīgi per savas gribas atcelt stipru 
salu. vasaras karstumu vai sausumu. Tikai pasakas un 
fantastiskos romānos ziemu un rudeni airi var nomainīt 
vasara, ziemas meža var izplaukt ziedi, bet piesnigušais 
lauks pēkšņi var pārvērsties par zaļu pavasara pļavu.

Tomēr par laiku mēs nedaudz varam valdīt. Oran
žērijas un siltumnīcas zem stikla jumta ziemā izdodas 
izveidot vasaru, radīt jebkuru klimatu. Pat karstu un 
mitru, kails ir tropos.

Ļeņingradas botāniska darza oranžērija aug augstas 
palmas, zied karaliska Viktorija ( Victoriu rr</iai 
milzīga .udenslilija no Dienvidamerikas. Siltumnīcas 
cauru gadu var audzēt gurķus, salalus. pētersīļus. 
Lauka sproga sals. bet šeit briest, ienakas sārtvaidži 
tomāti.

Siltumnīcas var noregulēt jebkuru temperatūru, 
izveidot kārstāku vai vēsāku, vairak vai mazak mitru kli 
malu. Izveidot tādus apstākļus, kuros augi justos vista 
bak un dotu labas ražas.

Pel nelaime ir la. ka per acumēra, per taustes ir 
grūti noteikt, kādi apstākļi gurķiem un tomātiem ir
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visizdevīgākie. Pāls augs lo nepateiks, nepažēlosies. 
Tikai pee iegūtas ražas kļūst skaidrs, ka nav bijusi va
jadzīga temperatūra, vajadzēja mazliet vairāk mēslo
juma un ari ūdens laistīšanai bija mazliet japasilda.

Pel vai visu var uzzināt iepriekš, vel pirms sēklu 
iesēšanas vai stādu iestādīšanas zemē?

Izrādās, var.
1,.eņingrada ir neparasts institūts. To sauc par agro- 

tizikas institūtu. Tur līdzās strādā agronomi un fiziķi. 
Viņi papildina viens otru zinātniskos pētījumos. Agro 
iiomi labi parzina augus, to īpašības un augšanas īpat
nības. Kiziķi elektroniku, dažādus aparātus. KSM. No 
šadas sadarbības iegūst milzīgu labumu.

I'a. piemēram, zinātnieki iepriekš jau aprēķināja gin
kiem un tomātiem izvirzītas prasības, nosakot tas ar lielu 
precizitāti. Visu ņēma vēra: cik daudz gaismas ir ja 
saņem augiem un katls tiem nepieciešams augsnes
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kārtas birzums, laistīšanas laiku un ūdens temperatūru, 
gaisa sastavu un ta kustības ātrumu siltumnīca.

Šis aprēķins bija tik sarežģīts, ka to varēja izdalīt 
tikai ar elektronisko skaitļotāju.

Bet ar aprēķinu veikšanu vien nepielika. Siltumnīca 
uz pašiem augiem vajadzēja uzstādīt desmitiem ļoti 
jutīgu aparatu.

Katru minūti tie ierunājas . ziņojot, kas augiem 
trūkst, kadas novirzes no aprēķiniem ir nolikušas to aug 
sanas procesa.

Aparatu ziņojumi nonāk elektroniskajā skaitļotajā, 
un tas nekavējoties iesaka, ka jarikojas. kas jāmaina.

Saprotams, ka šādā siltumnīcā varēs iegūt vislielāko 
no visam iespējamām ražam.

Nav nekāds brīnums: liek taču izpildītas pat vis
minimālākās augu prasības.

Darbs veiksies vel labak. ja elektroniskais skaitļotājs 
U(> tikai sniegs ieteikumus, bet ari pats tos izpildīs. 
Tad iegūsim automātisko siltumnīcu, kura dārzeņus 
audzes bez cilvēka roku palīdzības.

Bet kape«- gan tikai dārzeņus? Tā. piemēram, Japana 
ir uzbūvēta oranžērija, kura, izmantojot automātus, liek 
izaudzēti skaisti ziedi: tulpes, gladiolas, īrisi.

Ar elektronisko skaitļotāju vadamais automātiskais 
puķkopis virzas gar oranžērijas sienu un rūpīgi kopj 
ziedus.

Stasla. ka lulpi's no šis automātiskās oranžērijas 
ir īpaši slavenas ar savu skaistumu.

ELEKTRONISKIE ZEMKOPJI

Jau pirmo automātisko traktoru konstruktori saka do 
mal: Vai vadilaja kabīne nevarētu iesēdināt mehānisko
vadilaju ar dzelzs rokam? Tad traktorā gandrīz nekas
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iu 'Iu iUi japarlaisa. Vajadzētu likai robota rokas nn kajas 
piestiprināt pie svirām im pedāļiem.

Bet laja laika lādu robotu uevareja radīt. Boboli saka 
strādāt rūpnīcās un ar saviem pienākumiem lika un 
liek gala lieliski. Ja la, lad droši vien los var izmantot 
ari laukos, dārzos, lopkopības fermas? Droši vien var 
radil ari robotus, kas prastu novākt dārzeņus, strādāt 
lejas plantācijās, novākt augļus un ogas, kopt dzīv
niekus?

Inženieri pat domāja, ka to izdarīt nebūs nemaz tik 
grūti. Tomēr izrādījās, ka ļoti grūti, ļoti sarežģīti.

Hūpnīcas roboti atrodas starp mašīnām. Apkārt dzelzs 
un plastmasa. Laukos un fermas ir savadak: blakus 
ir dzīvas būtnes, augi. dzīvnieki. Ar tiem jāapielas prā
tīgi un uzmanīgi. Citādi airi vien var nodarīt ļaunumu.

Bet vai tad lauksaimniecība roboti ir tik nepiecie
šami? Tur ir daudz dažadu mašīnu. Tikai traktoru vien 
ir vairak nekā piecdesmit veidu sākot no maza dārza 
Irakloriņa līdz spēcīgam traktoram Kirovec . Simtiem 
kombainu, sējmašīnu, kullivaloru. Ja visus uzskaitītu, 
tad to saraksts šajā grāmatā aizņemtu vairākas lap
puses. Bet zinātnieki paredz, ka vajadzētu likai kādus 
trīsdesmit dažada veida robotus, kas lieliski varētu ,iiz 
slāt visas tagadējas lauksaimniecības mašīnas. Cik ērti 
un izdevīgi!

Lauksaimniecības roboti atšķirsies no tagadējiem trak 
toliem un kombainiem galvenokārt ar to. ka tiem būs 
elektroniskas smadzenes . tie pratis redzei, dzirdēt, 
just. arī spriest un izdarīt pareizos secinājumus.

Luk, robots laukiem. Tas ir līdzīgs pašgajejam til
tam. Tas varēs art un sel, kopt augus un novākt ražu.

Ta. piemēram, novācot kāpostus, robots nesaķers 
pirmo galviņu, kas pagadīsies, bet vispirms uzmanīgi ap
lūkos to: vai la ir pieliekami laba? t u likai pee tam. 
kad bus pārliecinājies, ka kaposlgalviņa ir laba. blīva, 
nogriezis to.
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I.aukkopibas robots ir uzbūvēts sarežģīti. Hei vel sa 
režģītāks bus dārzkopības robots augļu novākšanai. 
Tā. piemēram, tam no koka bus janovāe gatavie āboli. 
Hei ka atšķirt gatavos ābolus no zaļiem?

Šim nolūkam robotam jabut speciāliem aparaliem. 
Tie ari noteiks ābolu cietību, krasu, cukura saturu 
laja. Visas šis ziņas par ābolu nonāks robota smadze 
nes . la elektroniskajā skaitļotāja, un tas dos pavēli 
noraut ābolu vai nīstai koka. lai ienākas.

Hei ka robots starp lapam atradis ābolus? Hat rilve 
kam ne vienmēr to ir viegli izdarīt. Inženieri izdomāja
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asprātīgu izeju. Jau iepriekš, pavasari, kad koki vel nav 
paspējuši salapot, robots uzmanīgi aplūko abcli un atce
ras visu tas zaru izvietojumu. Mazliet vēlāk, kad paradas 
ābolu aizmetņi, tas atkal aplūko koku. Tagad robots 
zinās, kuras vielās bus āboli un ka virzīt roku, lai ne 
uzgrūstos zaram. Kudciu tas jau bez kļūdām samokies 
ābolus visbiezāko lapu starpa.

Pēc arēja izskata dārzkopības robots būs līdzīgs 
kravas automobilim, l'z augstiem statņiem līdzas kabi 
nei konstruktori uzstādīs divdesmit lokanas rokas. Z\ 
loņa snuķim līdzīgas rokas varēs izspraukties caur za 
riem paša lapotnes biezokni.

Ari lejas novākšanai paredzētais robots nebūs vien
kārši uzbūvēts. Tējas lapiņas uz krūmiem nenogata
vojas visas uzreiz, bet pakāpeniski, l ’n tas turpinās 
ilgi. no pavasara līdz rudenim. Tikai veiklas un žiglas 
lejas varēju rokas var uzmeklēt mazas maigas lapiņas, 
kas der augstākā labuma lejas izgatavošanai. Bet šis 
darbs ir grūts un lēns.

Plantācijās strādā ari lejas novākšanas mašīnas. 
’Tomēr pilnībā tas nav spējīgas aizstal cilvēka rokas.

Bet robots to pilnība spēj.
Virzoties virs tējas krūmiem, tas. izmantojot aparalus 

un pii' mašīnas malas piestiprināto elektronisko skait 
ļolaju. sameklēs nogatavojušas lapiņas. Tas nopluki 
tējas novākšanas robota mehāniskajam rokam vairs 
nelms grūti.

Šādi roboti pagaidam vel nav uzbūvēti. Inženieri tikai 
tos izstrādā, veic aprēķinus.

Brl aitu cirpšanas robots jau strādā un dara to diez 
gan labi.

Tam ir astoņas rokas. Savādāk tas neliek gala. Ar 
četrām rokam robots tur aitu aiz kājām, ar piekto 
aiz galvas, ar sesto un septīto cērp. bet astola savai1 
vilnu un pārkrauj to uz transportiera.
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