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Salaspils zinātniskā kodolreaktora 
darbība kodoltehnikā un enerģētikā

Zinātniskais kodolreaktors IRT Salaspilī sāka darbu 1961. gada 26. septembrī. Tā galvenais uzdevums bija attīstīt zinātnes 
nozares, kas saistītas ar kodolenerģijas izmantošanu. Tika sākta plaša iniciatīva, lai attīstītu kodolfiziku, cietvielu radiācijas 
fiziku, radioķīmiju un citus pētniecības virzienus, kas saistīti ar radioaktīvā starojuma izmantošanu. 

Vienlaicīgi tika sākta arī kodoltehnikas problēmu pētniecība. Jāatzīmē, ka tā laika likumi ierobežoja kodoltehnikā veikto 
darbu rezultātus publicēt atklāti. Kodolreaktora darbības laikā (1961–1998) tika veikti tehnisko zinātņu pētījumi vairākos 
virzienos: zinātniskie kodolreaktori, radiācijas kontūrs, kritiskais stends, enerģētiskie kodolreaktori, kosmosa kodolreaktori, 
kodolsintēzes reaktori, materiālu izpēte un leģēšana, radioaktīvie izotopi. 

Šogad, kad jau pirms vairākiem gadu desmitiem apturētais reaktors atzīmēja sešdesmito gadskārtu, piedāvājam ieskatīties 
šajos fundamentālajos pētījumos, kuru devums vēl joprojām bagātina gan Latvijas, gan arī Eiropas zinātni.

Valdis Gavars,   Elmārs Tomsons

Zinātniskie kodolreaktori
Jau IRT kodolreaktora būvniecības periodā (1959–1961) 

tā tehniskajā projektā tika veiktas pirmās nozīmīgās pilnvei-
des. Lai bioloģiskā aizsardzība būtu efektīvāka, kodolreaktora 
baseina aizsargsienas eksperimentālo kanālu zonā izveido-
ja no trīs veidu smagā betona kārtām: 6,5, 5,2 un 4,5 t/m3. 
Katrai kārtai bija atšķirīgs metāla krāvums, kuru aizlēja ar 
ģipša aluminātcementa javu. Šis siltuma ekrāna montāžas va-
riants ļāva paātrināt būvniecību par četriem mēnešiem (Inārs 
Gulbis, V. Tetere). Baseins bija jāpiepilda ar 50 m3 īpaši tīru 
ūdeni – bidestilātu. Tā iegūšanai tika izstrādāta un izgatavota 
jaudīga (ar ražību 2 m3/h) jonu filtra ierīce, ar kuras palīdzību 
vajadzīgo ūdens daudzumu (60 m3) ieguva dažās dienās, ne-
vis plānoto divu nedēļu laikā (Juris Tīliks, Valdis Kaļķis). Lai 
nodrošinātu kvalitatīvu alumīnija detaļu savienošanu, pirmo 
reizi Latvijā tika ieviesta to metināšana argona gāzes vidē 
(Ojārs Saniks, U. Sala).

Kodolreaktoram IRT 1973.–1975. gadā tika veikta moder-
nizācija, palielinot tā siltuma jaudu līdz 5000 kilovatiem (kW; 
V. Gavars, Dzintars Kalniņš, Jānis Alksnis, Zigfrīds Visvaldis 
Mozgirs, Agris Eglītis). Novērtēta bija arī iespēja palielināt ko-
dolreaktora jaudu līdz 10 000 kW, paaugstinot specventilācijas 
skursteni līdz 40 m. Drošai ilgtermiņa darbībai reaktora basei-
na iekšējā virsma  tika pastiprināta –  alumīnijs nomainīts pret 
nerūsējošā tērauda klājumu. Būtiski tika palielinātas ekspe-
rimentālās iespējas reaktora kanālos. Eksperimentālo kanālu 
galu aprīkošanai gan neizdevās iegādāties cirkoniju, jo tolaik 
viss PSRS iegūtais cirkonijs tika izmantots pirmā RBMK tipa 
enerģētiskā kodolreaktora būvē pie Ļeņingradas. 

Kodolreaktora aktīvajā zonā bija ievietotas 16 jauna tipa urā-
na kasetes IRT-2M (ar 90% urāna 235U izotopa koncentrāciju). 
Aktīvajā zonā kopējais urāna daudzums bija 2,9 kg, kuru aptvēra 
20 neitronus atstarojoši berilija bloki. Neitronu plūsmas palie-
lināšanai aktīvās zonas centrā ievietoja masīvu berilija bloku, 
kurā sasniedza maksimālo neitronu plūsmu – 1 · 1014 neitro-
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juma cirkulāciju nodrošināja speciāli izstrādāti elektromag-
nētiskie sūkņi RINS-2, bet darbības kontroli – kondukcijas 
tipa caurteces mērītāji un līmeņrāži. Paraugus varēja apstarot 
pie temperatūras no –180 °C līdz +650 °C. Atsevišķi eksperi-
menti tika veikti arī pie temperatūras –258 °C. Nepārtrauktai 
apstarojamo paraugu apmaiņai „karstajā” kamerā bija izvei-
dota speciāla vertikāla transporta iekārta. Radiācijas kontūrs 
sekmīgi darbojās līdz 1998. gadam. 

RK-LM autori Aleksandrs Dinduns,  V. Gavars,  Elmārs
Tomsons, Marks Kramers, Jevgēņijs Sagiļdins 1987. gadā 
saņēma Latvijas PSR Valsts prēmiju. Viņiem izsniegtas 
PSRS autoru apliecības, un no 1973. līdz 1978. gadam sa-
ņemti patenti ASV, Lielbritānijā, VFR, VDR, Zviedrijā, 
Ungārijā, Francijā, kā arī Japānā. Autori apbalvoti ar PSRS 
Vissavienības tautsaimniecības izstādes medaļām un pir-
mās pakāpes diplomu.

Radiācijas kontūra izstrādē un ekspluatācijā iegūtā pieredze 
ļāva attīstīt zinātniski tehniskos darbus šajā virzienā. 1966. gadā 
tika sākta speciāla radiācijas kodolreaktora projektēšana. Šajā re-
aktorā visus no aktīvās zonas aizplūstošos neitronus bija paredzēts 
izmantot, lai iegūtu lielas jaudas gamma starojuma avotu (Igora 

Kirko vadībā A. Miķelsons, V. Gavars, E. 
Tomsons, V. Kaļķis un A. Dinduns). Bija 
izstrādāts arī radiācijas kodolreaktora 
(jauda 10 megavati (MWth)) projekts ar 
gamma starojuma aktivitāti viens mil-
jons kirī (Ci). Tajā varētu ražot jaunus 
un uzlabotus materiālus (polimērbetonu 
un siltumizturīgu polietilēnu), veikt ste-
rilizāciju un citus procesus, neradot ma-
teriālos mākslīgo radioaktivitāti. PSRS 
Vidējās mašīnbūves ministrija projektu 
atbalstīja, tomēr līdzekļus nepiešķīra, jo 
tos izmantoja citu projektu realizācijai.

Kritiskais stends
Lai varētu sekmīgi izvērst kodolteh-

nikas izpētes darbus, kā arī pārbaudīt 
kodolreaktoram IRT sagatavotās eks- 
perimentālās iekārtas, Salaspilī tika 
radīts  specializēts kritiskais stends, tā 
saucamais nulles jaudas kodolreaktors 

nu / (cm2 x · s). PSRS Kodoldrošības inspekcija deva atļauju 
Salaspils reaktora brigādei pašai (bez sūtņiem no Maskavas) 
veikt rekonstruētā reaktora iedarbināšanu 1975. gada 27. jūnijā. 
Salaspils reaktora rekonstrukcijā iegūtā pieredze tika izmantota 
vairākos PSRS zinātniskajos kodolreaktoros.

Radioaktīvo paraugu pārnešanai no kodolreaktora aktīvās 
zonas uz aizsargboksiem, kuros atradās starojumu reģistrē-
jošās ierīces, tika izstrādātas iekārtas, kurās kā dzinējspēks 
tika izmantots elektromagnētiskais lauks un saspiests gaiss. 
Elektromagnētiskās un pneimatiskās pastas izstrādāja Fizikas 
institūta speciālisti (Uldis Saulītis, Z. V. Mozgirs, Ivars Mednis, 
Vitālijs Vilciņš, A. Miķelsons, Juris Birzvalks). 

Radiācijas kontūrs
Pie kodolreaktora tika izveidots radiācijas kontūrs, kurš 

neitronu starojumu pārvērta gamma starojumā. Šāda “pus-
rūpnieciska” iekārta pirmo reizi pasaulē tika iedarbināta 
Salaspils kodolreaktorā 1966. gadā. Kodolreaktora aktīvās 
zonas tuvumā ar neitroniem apstarotie priekšmeti kļūst ra-
dioaktīvi, kas traucē tos izmantot bez bioloģiskās aizsardzī-
bas. Radiācijas kontūra gamma staros apstarotos priekš-
metos radioaktivitāte nerodas, un tos var plaši izmantot 
tautsaimniecībā. Ik gadus tajā apstaroja līdz 10 tūkstošiem 
dažādu objektu ar dozām līdz 100 megagrejiem (MGy).

Vienlaicīgi ar rekonstruēto kodolreaktoru 1976. gada 
19. februārī tika iedarbināts arī rekonstruētais radiācijas 
kontūrs RK-LM (“Radiācijas kontūrs – Latvijas modernizē-
tais”) ar diviem apstarotājiem, novietotiem „karstā”, biolo-
ģiski aizsargātā kamerā. Viens apstarotājs ar gamma staro-
juma dozas jaudu līdz 40 kGy/h un otrs ar jaudu 100 kGy/h. 
Iekārtas kopējā radiācijas jauda bija 1500 vati (W). Kontūrā 
izmantoja 370 cm3 šķidru metālu In-Ga-Sn (25/62/13% ma-
sas) kausējumu ar kušanas temperatūru 10,8 °C. 

Kausējums cirkulēja nerūsējošā tērauda 1X18H10T cau-
rulītēs ar iekšējo diametru 7 mm. Cirkulācijas sistēmā bija 
uzstādīta oriģināla šķidrā metāla sajaukšanas kamera, kas 
ļāva izvairīties no mehānisku ventiļu izmantošanas. Kausē-

Salaspils zinātniskā kodolreaktora iedarbināšana, 1961. gada 26. septembris. 
Augšējā laukumā pie mēraparātiem – P. Prokofjevs, L. Pelēķis un U. Ulmanis 

V. Gavars 
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(E. Tomsons, V. Gavars,  Ēriks Liepa, Vija Bute, Juris Jansons, 
Uģis Krūze). Rīgas kritiskā stenda (RKS) aktīvajā zonā urāna 
daudzums bija pietiekošs kritiskās masas radīšanai, bet jauda ne 
lielāka par 25 Wth. Tas tika piebūvēts pie kodolreaktora IRT ēkas 
un tika iedarbināts 1966. gada 15. septembrī.

RKS aktīvā zona ar urāna kritiskās masas daudzumu atra-
dās 10 m3 atsāļota ūdens baseinā. Tā maksimālais neitronu 
plūsmas blīvums bija 3  ·  108 n / (m x s). 
Ūdens reizē bija neitronu palēninātājs 
un starojuma aizsardzība. Atšķirībā 
no kodolreaktora IRT aktīvās zonas 
izdalītā siltuma enerģija bija niecīga, 
un ūdens temperatūra baseinā nepa-
lielinājās. RKS reaktoru izmantoja, lai 
pētītu IRT kodolreaktora aktīvās zonas 
optimālās konfigurācijas, lietojot urāna 
degvielu ar dažādu urāna 235U izotopa 
koncentrāciju (10, 36, 90%). Kā neit-
ronu atstarotājs tika izmantots ūdens, 
grafīts un berilijs. Kritiskajā stendā 
varēja modelēt neitronu fizikālos pa-

rametrus radiācijas reaktoram un re-
aktoram IRT, kā arī radiācijas kontūra 
darba režīmus modernizētam IRT. Kri-
tisko stendu izmantoja, lai pētītu aktī-
vo zonu parametrus ar kodoldegvielas 
elementiem EK-10 (ar 10% 235U) un no 
Kurčatova institūta (Maskava) saņem-
tām četru cauruļu kodoldegvielas kase-
tēm ar 90% 235U. Šīs kasetes izmantoja 
modernizētā IRT kodolreaktorā, palie-
linot tā siltuma jaudu un neitronu plūs-
mas blīvumu. Tika radītas sistēmas ar 
šķidru metālu, rotējošiem elementiem 
un pārbaudīti kodolreaktora regulēša-
nas raksturlielumi (E. Tomsons, Ēriks 
Platacis, Ē. Liepa).

Kritiskajā stendā ievērojams darba 
apjoms saistījās ar dažādu aktīvo zonu 
un eksperimentālo iekārtu teorētisko 
aprēķinu pārbaudi, raksturlielumu 
noteikšanu un izmantošanas novēr-

tēšanu. 24 gadu laikā tika izstrādātas, savāktas un izpētītas 
kritiskā stenda trīsdesmit dažāda sastāva un formas kritiskās 
masas. RKS sekmīgi darbojās līdz 1990. gada 15. oktobrim, 
kad to slēdza finansējuma trūkuma dēļ. 

Enerģētiskie kodolreaktori
Kodolreaktora darbībā ļoti svarīgs ir neitronu spektrs. Zi-

nātniskajos reaktoros tas ir būtisks, nosakot apstaroto priekš-
metu īpašību pārmaiņas. Enerģētiskajos reaktoros, regulējot 
neitronu spektru, iespējams panākt ekonomisku kodoldegvie-
las izdegšanu. Salaspilī tika radīta metodika siltuma un ātro 
neitronu sadalījuma mērīšanai (Antons Lapenas, Harijs Bon-
dars, Kārlis Baltmugurs). Ar tās palīdzību izveidota neitronu 
spektra mērīšanas un aprēķina programma, sastādītas ērti lie-
tojamas neitronu spektra tabulas dažādiem kodolreaktoriem, 
ieskaitot kodolsintēzes reaktorus.

Izmantojot pieredzi radiācijas kontūra projektēšanā un 
ekspluatācijā, kopā ar specializētu kodoltehnoloģiju projekta 
organizāciju NIKIET tika izstrādāts rūpniecisks radiācijas 
kontūra projekts pie kodolreaktora RBMK (1000 MWel). Šo 
projektu bija paredzēts realizēt, būvējot Ignalinas atomelek-
trostacijas trešo energobloku. Projekts saņēma PSRS Vidējās 
mašīnbūves ministrijas un PSRS Zinātņu akadēmijas atbal-
stu. Tomēr 1989. gadā no trešā energobloka būves atteicās, 

zinātne

V. Gavars, V. Kaļķis un K. Petrovs radiācijas kontūra pultī 

Kritiskais stends ar EK -10 tipa kodoldegvielas kasetēm un grafīta atstarotāju (pa kreisi) 
un kritiskais stends ar IRT-2M tipa kodoldegvielas kasetēm un berilija atstarotāju (pa labi)

Radiācijas kontūrs RK-L: 1 – aktivācijas ģenerators, 2 – radiācijas paviljons 
(“karstā” kamera), 3 – atstarotāji, 4 – svina stikla logs, 5 – vadības pults, 6 – 
operatoru darba telpa, 7 – radiācijas kontūra kanāls 
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līdz ar to arī rūpnieciskā radiācijas kontūra izveides projekts 
netika realizēts.

Kosmosa kodolreaktori 
Sākot ar 1972. gadu, Salaspils kodolreaktoram bija cieša 

sadarbība ar PSRS Kosmosa problēmu pētniecības insti-
tūtu (p/k B-2572, vēlāk apvienība „Enerģija” (N. Petrovs, 
V. Demins, J. Soboļevs u. c.)). Kosmosa kuģu kodolreak-
toriem nepieciešamas drošas aktīvās zonas regulatoru sis-
tēmas. Šim nolūkam tika izstrādāts šķidrā metāla In-Ga-
Sn sakausējuma reaktora jaudas regulators ar mazgabarīta 
elektromagnētiskajiem sūkņiem (A. Dindums, E. Tomsons, 
V. Gavars, E. Platacis).

Šāds regulators droši darbojās bezsvara kodolreaktora va-
dīšanai kosmosā, pie augstas temperatūras (~ 1100 °C) un 
spēcīga radioaktīvā starojuma. Regulatora kodolfizikālie un 
tehniskie parametri tika izpētīti kritiskajā stendā RKS un ko-
dolreaktorā IRT. Rīgas kritiskais stends izvērsās par nopietnu 
poligonu kosmosā izmantojamo reaktoru regulatoru izstrādei 
un pētniecībai. 

Šīs iekārtas ļauj reaktora aktīvo zonu izveidot bez mehāniski 
pārvietojamiem elementiem, tā rezultātā paaugstinās kodol-
drošība. Kodolreaktoru vadības iekārtu pētniecība un izstrāde 
turpinājās 23 gadus (E. Tomsons, Ē. Platacis, Ē. Liepa, U. Krū-
ze, Edgars Grīvāns). Darba gaitā bija izstrādātas un izpētītas 17 
eksperimentālās kodolreaktora šķidra metāla vadības iekārtas.

 Bez šķidro metālu regulatoru izstrādes tika pētīti arī ci-
lindriskie (grozāmie) kodolreaktoru vadības un aizsardzības 
iekārtu regulatori. Cilindrisku eiropija neitronu absorbenta 
sektoru pārvietoja ar īpašas konstrukcijas augsttemperatū-
ras (600 °C) elektrodzinēju. Šādu regulatoru darbspēja tika 
pārbaudīta kodolreaktorā IRT. Pie siltuma jaudas 5000 kW 
izpētīja divus cilindriskos regulatorus. Iekārta reaktorā atra-
dās 4300 stundas, saņemot neitronu starojumu 3,6  ·  1020 n/
cm2 pie vidējās temperatūras 630 °C (maksimums – 1050 °C).

Kodolsintēzes reaktori
Kopīgi ar Maskavas I. Kurčatova Atomenerģētikas institūtu, 

Rīgas Politehnisko institūtu (RPI) un Latvijas Valsts universi-
tāti Salaspilī pētīja radiācijas defektu ietekmi uz tritija stabili-
zācijas formu keramiskos litiju saturošos materiālos (J. Tīliks,  
Gunta Ķizāne, Uldis Ulmanis). 

1977. gadā šie darbi paplašinājās un tika novirzīti uz ke-
ramisku litiju saturošu materiālu izpēti kodolsintēzes reak-
tora blanketam. Šo reaktoru neitronu plūsma litiju pārvērš 
kodolsintēzes reaktoram nepieciešamajā kodoldegvielā tritijā. 
Salaspils kodolreaktorā tika eksperimentāli pārbaudīta šo ko-
dolreakciju efektivitāte.  

Pie kodolreaktora IRT darbojās Sintētisko izolācijas mate-
riālu specializētais konstruktoru birojs (SI SKB), kas strādāja 
Vissavienības Elektroizolācijas materiālu zinātniskās pētnie-
cības institūta (VEIM ZPI) pakļautībā (galvenais inženieris 
Anatolijs Stepanovs). 

1986. gadā konstruktoru birojs kļuva par šī institūta Rīgas 
filiāli, bet 1992. gadā par valsts uzņēmumu “Elektroizolāci-
jas materiālu institūts”. 1995. gadā institūtu likvidēja un uz tā 
bāzes nodibināja SIA EIM. Rīgas nodaļas laboratorijas dar-
binieki nodarbojās ar poliamīda plēvju izstrādi, to ražošanu 
un radiācijas izturības pētījumiem. Viņu galvenais uzdevums 
bija izstrādāt un ražot elektroizolācijas materiālus, izmantojot 
sintētisko kaučuku, lipīgas poliamīda stikla-laku elektroizo-
lācijas lentes. Lai poliamīdu izolācijas materiālus izmantotu 
kodolenerģētikā, nepieciešama informācija par to radiācijas 
un kriogēno izturību.

 SI SKB laboratorijas (vadītājs Oļegs Aksjonovs) vaja-
dzībām Salaspils kodolreaktora teritorijā tika uzbūvēts trīs 
stāvu korpuss (320 m2), kurā bija izvietoti stendi elektriskās 
izolācijas pārbaudei, imitējot ekspluatācijas apstākļus. Bija 
iegādāta un uzstādīta arī aparatūra šķidrā slāpekļa un hēlija 
ražošanai, kā arī izstrādāti un izgatavoti stendi mehānisko, 
elektrofizikālo un termofizikālo īpašību pārbaudei plašā 
temperatūras diapazonā un lai veiktu izolācijas materiālu 
radiācijas izturības pētījumus. 

Pie radiācijas kontūra RK-LM bija radīta kriogēnā cilpa 
(ap –253 °C). Ļeņingradā otrajā Termokodolreaktoru inže-

A. Dinduns un E. Tomsons kritiskajā stendā  

Šķidrā metāla regulatora ievietošana kodolreaktorā, U. Krūze, E. Tomsons, 
V. Staris, E. Liepa (pa kreisi) un kodolreaktora šķidrā metāla regulators: 
1 – regulējošā kamera ar šķidru, neitronus absorbējošu metālu (In - Ga), 
2 – caurules šķidrā metāla iepildīšanai un izvadīšanai  (pa labi)
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niertehnisko problēmu konferencē 1973. gadā bija nolasīti 
divi referāti (autori U. Ulmanis, A. Lapenass, A. Stepanovs, 
O. Aksjonovs, G. Iļjins, V. Grīnhofs).

SI SKB kopīgi ar kodolreaktora IRT speciālistiem 
īstenoja projektu “Termokodolu iekārtas Tokamak-20 ra-
diācijas izturīgas elektriskās izolācijas izgatavošana un iz-
pēte” (O. Aksjonovs, A. Lapenass, Naums Gusinovs). Šie 
darbi tika turpināti un izmantoti Tokamak-15 elektroie-
kārtu izgatavošanā Kurčatova institūtā un vēlāk, 1989. un 
1990. gadā, ITER (starptautiskais eksperimentālais kodol-
termiskais reaktors) projektā. Salaspils kodolreaktoru IRT 
un SI SKB saistīja draudzības līgums par kopēji veicamiem 
pētījumiem. 

Kodolsintēzes reaktoru izstrādes programmas ietvaros bija 
paredzēta plaša attīstības programma. Bija pieņemts PSRS 
Elektrotehnikas rūpniecības ministrijas lēmums par labora-
torijas korpusa un materiālu pētniecības korpusa (kopā ap 10 
tūkst. m2) būvniecību Salaspils reaktora tuvumā.

Kodolreaktorā  
veikto pētījumu
licencētās tēmas

Fundamentālie LiF kristālu pētīju-
mi (Kurts Švarcs, Tālivaldis Mežs, Diā-
na Gubatova u. c.) deva iespēju izstrādāt 
termoluminiscences dozimetru ar zīmolu 
„Telde”, kurš guva plašu pielietojumu. Pēt-
niecības darbi, kuri tika veikti magneto-
hidrodinamikas licencēšanā, tika lietoti 
ar zīmolu „Mahid”. Radiācijas kontūra 
izstrādnes ieguva licencējamās tēmas no-
saukumu “Mahid-kontūrs”. 

Radiācijas materiālu tehnoloģija 
PSRS Valsts reģistrā bija nostiprināta 
ar zīmolu „Ratema”. Autoru aizsardzība 
tika iegūta desmit tēmu klasēs. Ar šo 
zīmolu pēc 1991. gada notika topāzu 
kristālu juvelierīpašību uzlabošana un 
medicīnas preparāta ksenona 127Xe izo-
topa ražošana.

Materiālu izpēte   
un leģēšana

Sadarbībā ar Maskavas Melnās 
metalurģijas institūtu CZPI (M. Ar-
ciševskis, J. Seļickis) tika veikti pētī-
jumi par starojuma ietekmi uz mag-
nētisko materiālu īpašībām, kā arī 
radiācijas izturības mērījumi trans-
formatoru u. c. elektronikas elemen-
tiem (p/k 1372, F. Leibmans).

Strauji pieauga dažādu materiālu 
radiācijas izturības pētījumu nozīme. 
Vispirms Rīgas pusvadītāju rūpnīcu 
(vēlāk tā izauga par ražošanas apvie-
nību „Alfa”) interesēja pusvadītāju 
ierīču radiācijas izturība. Tas bija 
vajadzīgs militāristiem, lai zinātu, kā 
uzvedīsies elektronikas elementi ra-

ķešu tehnikā pēc atombumbu radiācijas vai kosmiskā sta-
rojuma ietekmes. Ar 1988. gadu ieviešot speciālas radiācijas 
tehnoloģiskās ierīces, varēja uzlabot pusvadītāju īpašības 
(K. Baltmugurs). Pusvadītāju īpašību izmaiņai tos apsta-
roja ar elektroniem ražošanas apvienībās „Alfa” (Rīga) un 
“Nuklons” (Lietuva).

Organizācija p/k 101 pie kodolreaktora Salaspilī 1964. 
gadā noorganizēja savu nozares laboratoriju „Elektronstan-
darts” (A. Mieriņš, R. Ķemeris, Ģ. Bērziņš), kas bija PSRS 
Elektroniskās rūpniecības ministrijas institūta laboratorija. 
Tā koordinēja un veica radiācijas izturības pētījumus elek-
tronikas elementiem, to rezultātus apstrādāja un informā-
ciju izdeva rokasgrāmatās izmantošanai praksē. Salaspils 
eksperimentālajā laboratorijā paraugu varēja apstarot gan 
kodolreaktorā (ar neitroniem), gan gamma kontūrā (ar 
gamma starojumu).

IRT kodolreaktorā čehu kolēģi pēc 1991. gada veica 
lielizmēra silīcija monokristālu leģēšanu ar neitroniem. 

zinātne

Skats no putna lidojuma uz Starptautisko eksperimentālo 
kodoltermiskās sintēzes reaktoru jeb ITER, kas tiek būvēts Kadarašā (Francija), 2020. gads
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zinātne

Šādi apstrādātus kristālus izmanto 
kā pamatnes lielo pusvadītāju mik-
roshēmu izgatavošanā. Salaspils reak-
tors bija viens no retajiem, kurā bija 
iespējams veikt kristālu apstarošanu, 
pateicoties lielai neitronu plūsmas in-
tensitātei un pietiekama izmēra apsta-
rošanas kanālam.

Radioaktīvie izotopi
Radioaktīvo izotopu izmantošana 

Latvijā aizsākās pagājušā gadsimta 
50. gados, pirms IRT kodolreaktora 
iedarbināšanas. To veica Fizikas in-
stitūta Radioaktīvo automatizācijas 
metožu laboratorija (V. Januškovskis). 

Laboratorijas darbības populari-
tāte sekmēja kodolreaktora būvi, jo 
tajā varētu ražot laboratorijai ne-
pieciešamos radioaktīvos izotopus. 
To ražošanai bija nepieciešams ra-
dioķīmijas laboratoriju korpuss pie 
Salaspils kodolreaktora, bet tā būvei līdzekļus nepiešķīra. 
1962. gadā minētā laboratorija kļuva par patstāvīgu ZA 
Radioizotopu laboratoriju un ar atomreaktoru vairs nebija 
saistīta. Šī laboratorija izauga par patstāvīgu PSRS Vidējās 
mašīnbūves ministrijas institūtu.

1990. gadā reaktorā sāka ražot medpreparāta tehnēcija 
99mTc izotopu (Jāzeps Malnačs) diagnostikas vajadzībām 
republikas klīnikām. Tika izmantota ievērojami moder-
nizēta Čehoslovākijas iekārta EGTC-30. Mēnesī saražoja 
preparātus ar ~ 160 gigabekerelu (GBq) aktivitāti. Ar to 
pietika, lai pārbaudītu 300 pacientus Onkoloģijas centrā 
un Rīgas 7. klīniskajā slimnīcā. Bet ar 1992. gadu sāka 
ražot arī ksenona 127Xe izotopu, kuru eksportēja uz Somiju 
(30 GBq mēnesī).

Salaspils kodolreaktors sekmēja radioaktīvi iezīmēto ato-
mu izmantošanu tautsaimniecībā. Pirmais bija RPI pārstā-
vis V. Griško, kura vadītā laboratorija „iezīmēšanas” metodi 
izmantoja zobratu nodiluma pakāpes pētīšanā. Kodolreak-
torā iezīmēto nātrija preparātu izmantoja Brocēnu cementa 
fabrikas krāšņu tehnoloģijas efektivitātes uzlabošanai. Ar šo 
paņēmienu Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā noteica platī-
na vanniņu optimālāko darba režīmu. 

Jakutijas speciālisti tāpat noskaidroja, ka neitronu staro-
jums uzlabo topāzu nokrāsu, un viņi bija ilgstoši Salaspils 
reaktora klienti. E&P  
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